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1 Styrets beretning 2020 
 
Styret i Idrettens studieforbund (ISF) har i 2020 hatt tre styremøter og behandlet fire 
saker. Disse omhandlet status på finansering av ISF, årsberetning og regnskap for 2019 
og vedtektsendringer.  
 
Det har ikke blitt avholdt ISF-ting i 2020, men det ble avholdet i 2019 og vil avholdes 
igjen i 2021.  

For styret har det stått sentralt å opprettholde organisasjonen og utføre nødvendige 
oppgaver i relasjon til rammer og forpliktelser ISF har som godkjent studieforbund.  

ISFs virksomhet sentralt er basert på finansiering over Kunnskapsdepartementets 
budsjett fram til utgangen av 2020 (utbetalt av Kompetanse Norge).  

Regnskapet for ISF 2020 viser et årsresultat på kr 665 536,-. Fri egenkapital pr. 31.12.20 
er kr 245 000 og egenkapital med selvpålagte restriksjoner er kr 9 140 883. Av disse 
grunnene mener styret at det er grunnlag for fortsatt drift og regnskapet er avlagt under 
denne forutsetning. 
 

2 Organisasjon 
 
Medlemsorganisasjoner 
Idrettens Studieforbund er et landsomfattende studieforbund og drives etter egne 
vedtekter. Virksomheten er regulert i henhold til lov og forskrifter i lov om 
voksenopplæring. ISFs sentrale styre er personidentiske med presidentskapet i Norges 
idrettsforbund (NIF) og valgt på ISF-tinget. Medlemsorganisasjonene i ISF er de samme 
som er medlemmer i idrettsforbundet, dvs. særforbund (55 stk.) og alle idrettslagene. 
ISF har regionledd i alle fylker, tilsvarende NIFs idrettskretser, med oppnevnte 
kontaktpersoner i idrettskretsene. Det var 11 idrettskretser i 2020.  
 
ISF-styret 
På ISF-tinget 26. mai 2019 ble følgende styre valgt for perioden 2019- 2021:   
 
President:   Berit Kjøll   
Styremedlem:   Vibecke Sørensen 
Styremedlem:  Johan Olav Koss 

  
Sentraladministrasjonen 
ISF sentralt sin administrasjon er en integrert del av NIFs administrasjon og lagt til 
virksomhetsområdet Breddeidrett, NIF digital og Idrettens Regnskapskontor. NIFs 
generalsekretær er daglig leder for ISF.  
 
Oppgavene til ISF er: 

• Godkjenning av studieplaner/kursmaler inkludert søknader om VO-godkjenning.  

• Foreta utbetaling av Voksenopplæringsmidler (VO-midler). 

• Utarbeide rapporter og statistikker til Kompetanse Norge og Statistisk Sentralbyrå.  

• Opplæring av sentral- og underliggende ledd i bruk av de kursrelaterte nettportalene, 
IdrettsKurs, SportsAdmin og Min idrett. 

• Supporttjeneste av idrettens kursrelaterte nettportaler.  

• Gi råd til underliggende ledd om VO-midler, lover og regelverk, samt informasjon 
om endringer. 

• Delta i møter i Voksenopplæringsforbundet (Vofo) sammen med andre 
studieforbund.  
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• Følge opp informasjon fra Vofo om blant annet forskning, utlysning av reisestipend 
og kurstilbud.  

• Delta i nasjonale høringer som omhandler studieforbund.  
 
Kompetanseutvalget i norsk idrett 
Idrettens fellesidrettslige kurs- og kompetansevirksomhet er forankret i organisasjonens 
kompetanseutvalg. Utvalget består av syv særforbundsrepresentanter, 
to idrettskretsrepresentanter og én NIF- representant. Det gir råd til hva ISF/NIF skal 
tilby av fellesidrettslig kurs- og kompetanseutvikling innen klubb-, trener- og 
lederutvikling. Det utarbeider også retningslinjer og kriterier som skal gjelde for kurs- 
og kompetanseutvikling i norsk idrett. Denne organiseringen er viktig for å skape 
delaktighet og eierskap hos brukerne av kompetansetilbudene i idretten.  
 

3 IdrettsKurs 
 
IdrettsKurs er plattformen som brukes til administrasjon av kurs og prosesser. Denne er 
integrert i Min idrett, der medlemmer og ikke-medlemmer melder seg på kurs. 
Særforbund, idrettskretser og ISF sentralt legger kursbeskrivelser (kursmaler) inn i 
IdrettsKurs, og søker om godkjenning for VO-midler (og for post 3-midler som 
organisasjonen også bruker til kurs- og kompetansearbeid). ISF godkjenner malene i 
systemet. Kursarrangører bruker systemet til å sette opp kurs, samt registrere deltakere 
og deres kompetanse. Kursdeltagere får oppdatert sin idretts-CV i Min idrett, slik at 
kursarrangør slipper manuelt å registrere deres kompetanse. ISF har VO-godkjent over 
1600 kursmaler som idrettens organisasjonsledd benytter for å opprette og avholde 
kurs. Nye kursmaler godkjennes fortløpende og er kontinuerlig arbeid.  
 
Fra IdrettsKurs genereres det en utbetalingsfil for kurs og prosesser over 8 timer som 
benyttes av ISF sentralt til å utbetale VO-midler til kursarrangører. Fra mars 2020 har 
Kunnskapsdepartementet, grunnet koronasituasjonen, tillatt at kurs med varighet fra 4 
timer også har generert VO-midler.  
 

4 Antall gjennomførte kurs 
 
ISF har i 2020 gjennomført 2745 kurs som har fått utbetalt VO-midler, noe som er en 
nedgang siden 2019 (3103). 48 116 kurstimer har blitt gjennomført med totalt 34 384 
deltakere. En nedgang fra hhv. 73 111 kurstimer og 40 132 deltakere i 2019.  
 
Figurene 1-3 nedenfor viser utviklingen i antall kurs, antall kurstimer og antall deltakere 
i perioden fra 2010 til 2020. Fram til og med 23. mars 2020 er det kun tatt med kurs på 
8 timer eller lenger. Fra 24. mars 2020 ble 4 timers kurs VO-berettiget, så kurs i 2020 er 
stort sett kurs fra 4 timer og lenger.  
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Figur 1: antall gjennomførte kurs som har utløst VO-midler i perioden 2010 til 2020.  

 

Figur 2: antall kurstimer i perioden 2010 til 2020. 

 

Figur 3: antall deltakere på kurs i perioden 2010 til 2020.  
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I 2020 har kursaktiviteten gått ned grunnet koronasituasjonen. Da Norge «stengte ned» 
i mars 2020, tok det ikke langt tid før ISF sentralt, idrettskretser og særforbund tilpasset 
sine kurs til digitale plattformer. Mange kurs har dermed blitt gjennomført med digital 
kommunikasjon. ISF har opplevd at digitale kurs har blitt bedre «besøkt» enn tidligere 
fysiske kurs. Det vises i det relativt høye antall deltakere i 2020. At kursaktiviteten ikke 
har sunket mer dramatisk enn det er, kan nok også forklares med at 4 timerskurs ble 
VO-godkjent i koronaperioden.  
 
Det lavere antallet kurs i 2017 kan sannsynligvis tilskrives overgangen til kursportalen 
IdrettsKurs. Den store økningen i antall deltakere fra 2016 til 2017 kan nok delvis 
tilskrives en bedring av muligheten til å få registrert deltakernes kompetanse på sin 
idretts- CV i IdrettsKurs, og dermed større motivasjon i organisasjonen til å registrere 
alle deltakere. Den store nedgangen i antall deltakere mellom 2017 og 2018 kan skyldes 
at særforbund har tilbudt flere kortere kurs (under 8 timer) de siste årene, og at disse 
kursene har vært mer attraktive å delta på. Det vil også være naturlige svingninger fra år 
til år i antall deltagere avhengig av behov og hvilke tiltak som er prioritert for 
organisasjonsleddene.  
 
Generelt i denne tiårsperioden har det vært gjennomført flere kurs i organisasjonen som 
dessverre ikke har blitt registrert i enhver tids gjeldende rapporteringssystemer. Det har 
altså blitt gjennomført flere gode kurs som ikke har blitt «fanget opp».  
 
ISF har valgt å tildele VO-midler kun på kurs som fører til en kompetanse som skal 
brukes for å utvikle utøvere og organisasjonen, som trener-, leder- og dommerkurs og 
klubbutviklingsprosesser. Selvutviklingskurs (kurs for å kunne utøve en idrettsaktivitet) 
og trening gis derfor ikke VO-midler fra ISF. Slike kurs finansieres av idrettens andre 
inntekter og egenandel av kursdeltakere.  
 
Det er stor idrettsfaglig aktivitet i organisasjonen utover VO-berettigete kurs. Det 
gjennomføres en rekke kurs under 8 (og 4) timer, selvutviklingskurs og ordinær 
treningsaktivitet med instruksjon fra en trener.  
 

5 Tilretteleggingstilskudd og reisestipend 
 
ISF har ikke søkt på tilretteleggingstilskudd fra Kompetanse Norge for 2020.   
 
Voksenopplæringsforbundet (Vofo) tildelte reisestipend for studieturer til utlandet til 35 
søkere fra studieforbund for 2020. Formålet er å bidra til kompetanseheving, 
motivasjon og idéutvikling i opplæringsarbeidet i studieforbund og deres 
medlemsorganisasjoner. Målgruppe er kurslærere, tillitsvalgte og ansatte i et 
studieforbund og deres medlemsorganisasjoner.  
 
Reisestipendet er bevilget over statsbudsjettet, og lyses ut via studieforbundene. VOFO 
behandler søknadene og utbetaler direkte til mottakerne. ISF mottok 10 søknader 
høsten 2019 for 2020 som ISF prioriterte og sendte videre til VOFO. VOFO tildelte 
midler til tre av ISFs søkere i 2020.  
 

6 Økonomi 
 
ISF mottok i 2020 til sammen 8 846 186 kroner fra Kompetanse Norge, hvorav 1 500 
000 kroner utgjorde grunntilskuddet og 7 346 186 kroner utgjorde 
opplæringstilskuddet. Opplæringstilskuddet er beregnet ut fra gjennomsnittet av antall 
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kurstimer som ble rapportert for 2017 og 2018. Grunntilskuddet fastsettes i fire stigende 
nivåer avhengig av studieforbundets aktivitetsnivå.  
 
ISF har fordelt tilskuddet som refusjon etter faste satser til kursarrangører (alle 
idrettens organisasjonsledd) for godkjente, gjennomførte kurs på 8 timer eller mer (4 
timer eller mer fra 24. mars) 2020. I 2020 fikk kursarrangør 88 kroner per time for kurs 
avholdt med lærer og 66 kroner per time for kurs avholdt uten lærer. Videre er 
tilskuddet blitt benyttet til administrasjon og drift av ISFs sentraladministrasjon.  
 
Figur 4 nedenfor viser utviklingen i tilskuddet fra Kompetanse Norge i perioden 2010 til 
2020. 
 

 
Figur 4: tilskudd fra Kompetanse Norges til ISF i perioden 2010 til 2020. 

 
Finansieringen av idrettens kursvirksomhet må imidlertid sees i nær sammenheng med 
de øvrige overføringene som hvert år foretas fra NIF til idrettskretsene og 
særforbundene. I 2020 var dette til sammen over 39 millioner kroner. Særforbundene 
mottok 33,1 millioner kroner, mens idrettskretsene mottok 6,1 millioner kroner til 
klubb-, trener- og lederutdanning.  
 

7 Samarbeid med VOFO 
 

ISF er medlem av Voksenopplæringsforbundet (Vofo) som er paraplyorganisasjonen for 
alle de 14 studieforbundene vi har i landet. Vofos hovedmål er å styrke 
studieforbundenes rammevilkår i arbeidet med å gi voksne læringsmuligheter gjennom 
frivillige organisasjoner. Dette gjør de med politisk påvirkningsarbeid, 
kommunikasjonsarbeid, kompetanseutvikling og nettverksbygging internt og eksternt. 
ISF betaler årlig medlemskontingent til Vofo.  
 
ISF har deltatt på en rekke møter, samt på Vofos årsmøte i 2020, og følger fortløpende 
opp henvendelser fra dem. I 2020 har det vært mye samhandling om endringen av Lov 
om voksenopplæring med tilhørende forskrifter, og tildelingen til studieforbundene over 
statsbudsjettet. ISF har støttet Vofos innspill til Kunnskapsdepartementet i den 
forbindelse, samt skrevet egne høringssvar. ISF har deltatt på et møte med 
Kulturdepartementet, som overtok ansvaret for ISF og ni andre studieforbund fra januar 
2021. ISF vil fortsette samarbeidet med Vofo og jobbe sammen med andre 
studieforbund for å få til et godt samarbeid med Kulturdepartementet.    
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8 Veien videre 
 

Kursportalen IdrettsKurs gir en helhetlig oversikt og dokumentasjon av idrettens 
omfattende kompetansearbeid, både kortere kurs som er utenfor rammen av hva som er 
VO-berettiget, og de som er innenfor. Implementering av Idrettskurs ble gjennomført 
fra 2017 og har vært i ordinær drift i 2018. Løsningen er i kontinuerlig utvikling og 
forbedring. ISF opplever økt bruk og kompetanse i bruk av portalen, men må 
kontinuerlig informere og gi opplæring i den. Vi er på god vei til at hele organisasjonens 
gode kursvirksomhet blir registrert.  
 
2020 ble et spesielt år for kursvirksomheten til studieforbund. ISF har erfart at digitale 
kurs har fungert godt, det har ofte vært flere deltakere enn på tidligere tilsvarende kurs. 
Det kan være grunner som besparelser på reisevei, tid og fysisk tilrettelegging som kan 
ha gjort terskelen lavere for deltakelse. ISF er takknemlig for at Kulturdepartementet og 
Kunnskapsdepartementet har gitt tillatelse til at heldigitale kurs har generert VO-midler 
i koronaperioden.   
 
ISF er fra januar 2021 underlagt Kulturdepartementet og har opplevd prosessen som 
god, og med fornuftige endringer i forskriften. ISF mener at tilhørigheten til 
Kulturdepartementet må forutsette at tilskuddet over statsbudsjettet ikke blir redusert, 
eller samordnet med andre midler som NIF mottar fra Kulturdepartementet gjennom 
andre støtteordninger. ISF er avhengig av studieforbundsstøtten for å ivareta og utvikle 
kursvirksomheten og administreringen. Støtten er også viktig for å bevare motivasjonen 
i organisasjonen for å gjennomføre kurs for voksne og for å holde egenandelen ved 
kursdeltakelse nede. 
 
ISF mener at grunnstøtten som skal gå til administrasjon bør økes slik at nødvendige 
oppgaver og utvikling kan ivaretas. Det blir viktig for ISF framover å stå sammen med de 
andre studieforbundene gjennom Vofo for å ivareta ordningen og sikre en stabil 
tildeling. ISF mener at gode erfaringer i koronaperioden har vist at digitale kurs er et 
godt alternativ, og vil arbeide for at heldigitale, interaktive kurs skal bli VO-berettiget 
som en del av den ordinære forskriften for studieforbund.  
 

9 Arbeidsmiljøet 
 
Det er ingen merknader til det fysiske arbeidsmiljøet. Virksomheten som ISF utøver, 
fører ikke med seg forurensning som støy, larm eller forhold som forurenser ytre miljø. 
 
NIFs lov regulerer kvinneandelen i de styrende organer. I ISF-styret er det to kvinner og 
en mann.  

 

Oslo, 23. mars 2021 
 

     
 
Berit Kjøll    Vibecke Sørensen   Johan Olav Koss  
President    Styremedlem    Styremedlem 
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10 Regnskap  
 
Regnskap og balanse for Idrettens 

Studieforbund (ISF) 2020 (1 000 kr)       

Resultatregnskap       

Inntekter Noter Regnskap 

2020 

Regnskap 2019 

Offentlige tilskudd 3 8 846 9 064 

Andre inntekter   20 45 

Sum inntekter   8 866 9 109 

Kostnader       

Lønnskostnader 2 1 298 1 329 

Tilskudd 4 4 012 6 101 

Bruk av tidligere ubenyttet tilskudd    0 -1 080 

Andre driftskostnader   2 947 2 915 

Sum kostnader   8 257 9 265 

Driftsresultat    609 -156 

Netto finansposter   56 155 

Årets resultat   666 0 

Disponering av årets resultat       

Til egenkapital med selvpålagte restriksjoner 6 666   

Sum disponering   666   

Balanse pr 31.12.20       
Eiendeler   2020 2019 

Kundefordringer 1 29 131 

Andre fordringer   132 9 

Fordringer på NIF i konsernkontoordningen 7 11 185 13 211 

Bank 8 21 25 

Sum eiendeler   11 367 13 377 

Gjeld       

Egenkapital 1, 6 245 245 

Egenkapital med selvpålagte restriksjoner 1, 5, 6 9 141 0 

Sum egenkapital   9 386 245 

Leverandører   1 953 4 577 

Offentlige avgifter   0 5 

Annen kortsiktig gjeld   20 0 

Avsetninger 1, 5 8 8 549 

Sum gjeld   1 981 13 131 

Sum gjeld/egenkap.   11 367 13 377 

 

Oslo, 23. mars 2021 

     
 
Berit Kjøll    Vibecke Sørensen   Johan Olav Koss  
President    Styremedlem    Styremedlem 
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Noter til regnskapet     

    
Note 1 - REGNSKAPSPRINSIPPER    
Idrettens Studieforbund har avgitt regnskapene etter regnskapsloven og idrettens regnskaps- og revisjonsregler. 

    
Kundefordringer    
Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. 

Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer.  

    
Inntektsføringsprinsipper    
Tilskudd inntektsføres når det mottas.    

    
Periodiseringsprinsipper    
Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt.   

    
For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp,   

foretas det kostnadsavsetninger.    

    
Prinsippendring    
Ubrukt andel tilskudd fra kompetanse Norge har til og med 2019 blitt presentert under "avsetninger" 

på gjeldssiden i balansen til Idrettens Studieforbund. Etter nærmere vurderinger er ikke dette å anse som en  

gjeldspost, men som en egenkapital - dog med gitte restriksjoner. Midlene er ihht til tildelingsbrev fra 

Kompetanse Norge ment til å deke "pedagogisk utviklingsarbeid og medarbeiderutvikling, samt nødvendig  

administrasjon og drift". Midlene konverteres pr 31.12.2020 til egenkapital og vil fremover dekke  

avskrivningskostnader, samt eventuelt  andre nødvendige driftskostnader knyttet til KursAdmin.  

    

    
Note 2 - LØNNSKOSTNAD, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE MED MER 

    
Godtgjørelser    
ISF leide administrative tjenester av Norges Idrettsforbund i 2020.   
Honorar til leder og styremedlemmer er ikke utbetalt fra Idrettens Studieforbund   
da dette er det samme styret som for Norges Idrettsforbund.    
ISF er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon,   

da de ansatte inngår i Norges Idrettsforbunds pensjonsordning   

    
Kostnader til revisor er kostnadsført med kr. 32 500 inkl mva for lovpålagt revisjon og   

kr 20 000 inkl mva for andre attestasjonsoppdrag.     

    
Note 2 - Lønnskostnad, antall ansatte (1 000 kr) 2020 2019 

 

Lønn 1 298 1 329  

Sum 1 298 1 329 
 

       

Gjennomsnittlig antall årsverk 1,6 1,6  

Tallene inkluderer utbetalinger gjort til midlertidige ansatte.    
De ansatte er formelt sett ansatt i Norges Idrettsforbund, men har vært utleid til ISF  

hele året.    

    

    

Note 3 - TILSKUDD (1 000 kr) 2020 2019 
 

Tilskudd fra Kunnskapsdepartementet 8 846 9 064  
Sum 8846 9 064 

 
      

 
      

 
Note 4 - SPESIFIKASJON AV TILSKUDD TIL 

UNDERLIGGENDE LEDD (1 000 kr)      
Tilskudd 2020 2019 

 
Klubber, særforbund, idrettskretser, særkretser 4 012 6 101 
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Sum 4012 6 101 
    

 

    
Note 5 - SPESIFIKASJON AV AVSETNINGER (1 000 kr)   
Avsetninger 2020 2019 

 
Avsetninger og ubenyttede midler. 8 8 549 

 
Sum 8 8 549 

 

Reduksjon i avsetning skyldes i hovedsak reklassifisering av gjeld til egenkapital med selvpålagte restriksjoner 

grunnet prinsippendring. 
  

 

  

 

 

  

 

 

Note 6 - EGENKAPITAL  

Egenkapital 

med selvpålagte 

restriksjoner 

Annen 

egenkapital 

Sum 

egenkapital 

Egenkapital 01.01.2020                         -         245 123        245 123  

Årets resultat  665 536 0       665 536  

Reklassifisering gjeld til EK grunnet prinsippendring 8 475 347 0 8 475 347 

Egenkapital 31.12.2020 9 140 883 245 123  9 386 006  

  

 

 

 

 

  

Note 7 - FORDRINGER PÅ NIF I KONSERNKONTOORDNINGEN   
ISF er deltager i en konsernkontoordning i DNB administrert av NIF. Deltagerne i ordningen er overfor banken 

solidarisk ansvarlig for riktig oppfyllelse av samtlige forpliktelser som følger av, eller måtte oppstå i anledning av,  

ordningen. Banken har rett til å motregne i konti utenfor konsernkontoordningen som deltageren til enhver tid har i  

i banken, og ethvert krav banken måtte ha mot deltageren og de øvrige partene i kontosystemet.  

    
Netto fordring på konsernkonto klassifiseres som andre kortsiktige fordringer. Netto gjeld på konsernkonto  

klassifiseres under annen kortsiktig gjeld. Midlene på konsernkonto har tilsvarende likviditet som en ordinær  

bankkonto ved at ISF til enhver tid har tilgang til innestående midler på konsernkonto.  

    
Pr. 31.12.20 utgjør ISFs netto fordring på konsernkonto kr. 11 185'.   

    

    
Note 8 - BANK    
Likvide midler på kr. 21' består av bundne skattetrekksmidler.   
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Til styret i Idrettens Studieforbund 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Idrettens Studieforbunds årsregnskap som viser et overskudd på kr 666 000. Årsregnskapet består av 
balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til 
årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde 
av forbundets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne 
datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlaget for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale 
revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse 
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av forbundet 
slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår 
oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsberetningen bortsett fra 
årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. 

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige 
informasjonen.  

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere 
hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har 
opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi 
konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi 
har ingenting å rapportere i så henseende. 

Styrets ansvar for årsregnskapet 

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et 
rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for 
slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til forbundets evne til fortsatt drift og opplyse om 
forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så 
lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, 
verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. 
Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, 
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side 2 

Uavhengig revisors beretning – Idrettens 

Studieforbund 

forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. 
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig 
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne 
foretar basert på årsregnskapet.  

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi 
profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller 
utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter 
revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig 
feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes 
utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige 
fremstillinger eller overstyring av intern kontroll. 

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme 
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om 
effektiviteten av forbundets interne kontroll. 

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og 
tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 

• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av 
årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til 
hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om forbundets evne til fortsatt drift. Dersom vi 
konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder 
oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er 
tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis 
innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at 
forbundet ikke fortsetter driften. 

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene 
på en måte som gir et rettvisende bilde. 

Vi kommuniserer med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll blant annet om det planlagte omfanget 
av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning 
som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen. 

Uttalelse om andre lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i 
henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller 

forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for 
ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av forbundets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og 
god bokføringsskikk i Norge. 

 
Oslo, 23. mars 2021 
Deloitte AS 
 
 
 
 
Torgeir Dahle 
statsautorisert revisor  
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Torgeir Dahle
Statsautorisert revisor
Serienummer: 9578-5999-4-895849
IP: 81.191.xxx.xxx
2021-04-20 13:13:09Z
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Til tinget i Idrettens studieforbund (ISF) 

Kontrollutvalgets beretning for 2020 

Kontrollutvalget skal i henhold til NIFs lov § 2-12 påse at ISFs drives i samsvar med organisasjonsleddets 
regelverk og vedtak, og ha et særlig fokus på at Idrettens studieforbund har forsvarlig forvaltning og 
økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.   

Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på ISF-tinget, og avgi en uttalelse 
til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.  

Kontrollutvalget skal føre protokoll over sine møter, og avgi en beretning til ISF-tinget. 

Kontrollutvalget til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske er også kontrollutvalg for ISF. 

 

Kontrollutvalgets arbeid 

Vi har utført kontrollhandlinger for å påse at ISF har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, herunder at 
ISF-styret har fulgt opp strategiplan, budsjett og andre vedtak fastsatt av ISF-tinget.  

Vi har utført kontrollhandlinger for å påse at ISFs virksomhet drives i samsvar med organisasjonsleddets 
regelverk, herunder gjennomgått protokoller fra ISF-tinget, styrets sakspapirer og protokoller.  

Kontrollutvalget har blitt orientert om økonomisk situasjon, vesentlig avtaler, risikovurderinger og andre 
forhold knyttet til ISFs forvaltning og økonomistyring, og fått svar på våre kontrollspørsmål knyttet til disse 
gjennomgangene.  

Vi har gjennomført møte med engasjert revisor og fått presentert revisors arbeid og konklusjoner. Det vises 
i den forbindelse til revisors beretning.  

Kontrollutvalget vil gjennomgå alle forslag til vedtak som skal behandles på ISF-tinget. For saker som anses å 
være innenfor vårt arbeidsområde vil det bli gitt en uttalelse.  

Vi bekrefter at Kontrollutvalget har fått tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som 
utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver. 

Protokollene er tilgjengelige på NIFs nettsider. 

 
Konklusjon: 
Basert på våre kontrollhandlinger og det materialet vi har fått oss forelagt er Kontrollutvalgets vurdering at 
Idrettens studieforbund har forsvarlig forvaltning og økonomistyring og at Idrettens studieforbunds 
virksomhet drives i samsvar med organisasjonsleddets regelverk og vedtak.  

 

Oslo, 23. mars 2021 

 
 
 
 
Mariann Steine Bendriss   Gunnar Skoglund     Tom Ericsen 
 




