
                             

 
 
Til 
Norges Idrettsforbund 
Idrettsstyret 
0840 Oslo 
 
 
05. febuar 2015 
 
 
 

VEDØRENDE FORSLAG TIL IDRETTSTINGET 2015 

Norges Fotballforbund, Norges Skiforbund, Sør-Trøndelag Idrettskrets og Oppland 

Idrettskrets oversender med dette forslag til behandling på idrettstinget.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

                                                                                                   

Yngve Hallen (sign.)      Erik Røste 

President Norges Fotballforbund    President Norges Skiforbund 

 

 

 

Terje Roel       Bodil Brørby (sign.) 

Leder Sør-Trøndelag Idrettskrets    Leder Oppland Idrettskrets 

 

http://www.fotball.no/


FORSLAG TIL IDRETTSTINGET 2015 –  

KOMPENSASJON FOR VERV I IDRETTSSTYRET 

 

 
Begrunnelse 
Norsk Idretts betydning i samfunnet er svært stor og stadig økende, både politisk og 
kommersielt. Den totale omsetningen og rammevilkårene til Norsk Idrett har de senere år 
økt, og det er økende grad av behov for tilstedeværelse og profesjonalitet i alle prosesser 
knyttet til videre utvikling og sikring av idrettens rammevilkår. Vervet som Idrettspresident 
krever en betydelig tilstedeværelse både idrettspolitisk, i det øvrige politiske landskap, og på 
mere kommersielle arenaer knyttet til andre økonomiske bidragsytere. Det er et ønske og en 
forventning om at Norges Idrettsforbund prioriterer å legge til rette for at Idrettspresidenten 
skal ha mulighet til å være til stede i offisielle og uoffisielle sammenhenger, både på 
idrettsarenaen og i det offentlige rom. Rollen som Idrettspresident har utviklet seg slik at det 
synes vanskelig å kombinere vervet med sivilt arbeid.  
 
Det bør være et grunnleggende prinsipp at idrettsstyret ikke skal fastsette sine egne 
frikjøpsordninger og styrehonorar, men at dette gjøres uhildet. Dagens lovbestemmelse,  
§ 2-10 i NIFs lov, legger til grunn at honorarer skal fremgå av budsjett. Forslagsstillerne er av 
den oppfatning at det er ønskelig med en ytterligere tilrettelegging i tillegg til dagens 
lovtekst. Dette kan gjøres gjennom at Idrettstinget vedtar noen hovedprinsipper for frikjøp 
av Idrettspresident og Visepresident(er), og for honorering av styremedlemmer. Når det 
gjelder dekning av øvrige utgifter for styremedlemmer og andre tillitsvalgte er dette 
tilstrekkelig regulert i NIFs lov §2-10.  
 
 
Forslag 
Norges Skiforbund, Norges Fotballforbund, Sør-Trøndelag Idrettskrets og Oppland 
Idrettskrets foreslår at Idrettstinget godkjenner prinsipper for frikjøp av Idrettspresident og 
Visepresident(er), samt styrehonorar for øvrige idrettsstyremedlemmer. Videre foreslås det å 
nedsette en kompensasjonskomite.  
 
Forslag til prinsipper for frikjøp/honorering  
 

Forslag til generelle prinsipper for frikjøp av den til enhver tid sittende 
Idrettspresident: 
1. President i Norges Idrettsforbund skal motta kompensasjon for tapt 

arbeidsfortjeneste inntil 100% av fast stilling 

2. President i Norges Idrettsforbund skal kunne dekke sitt verv uavhengig av 

bosted 

3. Kompensasjonen fastsettes av en kompensasjonskomite valgt på Idrettstinget 

Forslag til generelle prinsipper for frikjøp av den til enhver tid sittende 

visepresident(er):  

1. Visepresident(er) i Norges Idrettsforbund skal motta kompensasjon for tapt 

arbeidsfortjeneste inntil 15% av fast stilling, i tillegg til styrehonorar 

2. Visepresident(er) i Norges Idrettsforbund skal kunne dekke sitt verv uavhengig 

av bosted 

3. Kompensasjonen fastsettes av en kompensasjonskomite valgt på Idrettstinget 

 
 



Forslag til generelle prinsipper for honorering av ordinære styremedlemmer 
 Styremedlemmer i Norges Idrettsforbund honoreres for sitt verv som 

styremedlem 

 Kompensasjonen fastsettes av en kompensasjonskomite valgt på Idrettstinget, 

innenfor rammen av budsjett fastsatt på Idrettstinget 

 

Forslag på sammensetning og mandat for kompensasjonskomite 

En kompensasjonskomite bestående av tre medlemmer får mandat til å fastsette detaljene i 
frikjøpsordning for Idrettspresident og Visepresident(er), samt styrehonorar, etter vedtatte 
prinsipper.  
 
Medlemmer til kompensasjonskomiteen foreslås av valgkomiteen. 
 

Det foreslås at kompensasjonskomiteen består av tre medlemmer:  
i) en representant for idrettskretsene 
ii) en representant for særforbundene 
iii) en fritt valgt representant 

Komiteens medlemmer skal hver enkelt ikke ha noen bindinger som, etter idrettstingets 
oppfatning, kan påvirke medlemmets uavhengige vurdering.  
 
Kompensasjonskomiteen arbeidet etter overordnede prinsipper fastsatt på Idrettstinget. I 
tillegg foreslås følgende mandat for komiteen:  
 

Kompensasjonskomiteen legger idrettstingets overordnede frikjøpsprinsipper til grunn, 
og fastsetter:   

1. Idrettspresidentens kompensasjonsordning, hensyntatt bosted 
2. Visepresidentens(enes) kompensasjonsordning, hensyntatt bosted 
3. Honorar for styremedlemmer i idrettsstyret 

  
 Komiteen trer sammen etter hvert idrettsting.  
  
 































































 

NORGES BEDRIFTSIDRETTSFORBUND 
PB: 0840 Oslo 
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Til: Norges Idrettsforbund v/idrettsstyret 
            

Oslo 05.02.2015 
 
 
 
Forslag til Idrettstinget 
 
Viser til brev av 5.januar 2015 – «Innkalling til Idrettstinget 2015 5.-7.juni 2015 i Trondheim».  
 
Norges Bedriftsidrettsforbund (NBIF) ønsker med dette å fremme følgende forslag til behandling på Idrettstinget: 
 
«Idrettsstyret nedsetter en bredt sammensatt arbeidsgruppe med deltakelse fra idrettskretser og særforbund. 
Arbeidsgruppen skal utrede og eventuelt foreslå nye medlemskaps- og tilknytningsformer som øker deltakelsen 
i norsk idrett og som i større grad legger til rette for idrettsglede for alle. Vurderingene og eventuelle forslag fra 
arbeidsgruppen, samt forslag til videre fremdrift, legges frem for behandling på NIFs ledermøte i 2016.» 
 
Begrunnelse: 
NBIF er godt kjent med at utkast til nytt IPD både i kapittel 3 (punkt 3.4) og kapittel 5 (punkt 5.1.1) omhandler 
medlemskaps- og tilknytningsformer, men ønsker med vårt forslag å samordne og fremskynde arbeidet i 
tingperioden.  
 
NBIF mener det vil være hensiktsmessig at idrettsstyret legger til rette for en koordinering av arbeidet med å 
videreutvikle Norges idrettsforbund og medlemsorganisasjonene til å bli en enda mer moderne og åpen 
organisasjon. Involvering av kretser og særforbund skal sikre bredt engasjement, delaktighet og gode 
fremtidsrettede løsninger. 
 
Visjonen «Idrettsglede for alle» må sikres på en slik måte at organisering av norsk idrett ikke blir til hinder for at 
ambisjonen kan nås. Mange barn og ungdom velger bort den organiserte idretten, men er kanskje med i 
egenorganiserte idrettsaktiviteter. Mange voksne velger individuell deltakelse i ulike idrettsarrangement med 
varierende krav til prestasjon og ferdigheter eller et kundeforhold til kommersielle tilbydere fremfor et 
medlemskap i den organiserte idretten. Årsakene til dette er flere, men idretten må ha en grundig gjennomgang 
av om vi kan øke oppslutningen fra barn, ungdom og voksne gjennom måten vi organiserer oss på. 
 
Med vennlig hilsen             

 
 
 
 

Tom Erik Sundsbø                                                                                        Svenn Erik Bolle 
President                                                                                                      Generalsekretær 
M: +47 91599859                                                                                         +47 91366164 
E: tom.sundsbo@bedriftsidretten.no                                                            svennerik.bolle@bedriftsidrett.no 
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Dale, Øystein

Fra: Hauger, Rune  
Sendt: 5. februar 2015 15:31 
Til: Norges Idrettsforbund, Post 
Kopi: Lovsaker; Søvik, Trond; Vanebo, Kari; Hanssen, Tor Anders; Finn H. Andreassen (finnh-an@online.no); Finn H. 
Andreassen (andreassenfinnh@gmail.com) 
Emne: Lovforslag til Idrettstinget 
 
Hei 
 
Norges Kampsportforbund, Norges Klatreforbund og Norges Golfforbund fremmer følgende lovendringsforslag for 
Idrettstinget 2015: 
 
§5‐2 Oppgaver – Idrettskretsen skal arbeide med: 
 
b) idrettspolitiske innsatsområder, spesielt overfor fylkeskommunen, regionale organer/etater og kommunene, for å 
styrke alle idretters rolle og bedre alle idrettslagenes rolle, uavhengig av særidrettens organisering. 
 
c) service‐ og støtteoppgaver overfor idrettsråd, særkretser/regioner og alle idrettslag, uavhengig av særidrettens 
organisering, for å styrke aktivitets‐ kompetanse og anleggsutviklingen. 
 
§ 5‐11 Idrettskretsens styre – Styret skal: 
 
b) vedta budsjett og fordele de midler som er til disposisjon slik at alle idretter er tilskuddsberettiget uavhengig av 
særidrettens organisering. 
 
 
Begrunnelse: 
Vi opplever at noen idretter blir stengt ute fra muligheten til å søke aktivitetsmidler fordi man ikke er organisert 
med særkrets/region. Det til tross for at det er stor idrettslig aktivitet i disse særidrettene over hele landet. Dette er 
en mangelfull oppfyllelse av gjeldende Idrettspolitisk dokument (IPD):  
1.6. Idrettslig mangfold 
Mål: Idretten skal stimulere til mangfold og ivaretakelse av alle i norsk idrett, ved at 
• nye idretter slippes til og gis samme mulighet for vekst og utvikling. 
• alle idretter behandles etter samme prinsipp internt i idretten og det offentlige. 
• idrettenes rettigheter skal være knyttet til aktivitet og ikke organisering. 
 
Forslaget fremmes ikke for å få støtte til noe man ikke har, f.eks. særkretsadministrasjon, men vi forventer at 
idrettskretsene har et videre perspektiv for sitt arbeid enn å konsolidere en stilling. 
 
 
 
Vi er åpne for andre måter å formulere forslaget på dersom det kan gjøre det bedre lovteknisk og/eller i forhold til 
forståelse. 
 
Med hilsen 
NORGES GOLFFORBUND 
 
Rune Hauger 
Assisterende generalsekretær 
 
Mobiltel.: +47 920 17 065 
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