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Arnfinn Vik
Linda Torége (referent)
Anja Veum, sjef virksomhetsområde breddeidrett
Marianne Sperre, fagleder paraidrett

•

Sofie Wirum Sæter

•

Andre Berg

Meldt forfall:

Fravær:

Velkommen ved utvalgsleder
Alle presenterte seg selv

Saker:
23/5 Idrett for mennesker med utviklingshemning– ny organisering av arbeidet i NIF (o-sak)
Kristin introduserte saken. Breddeidrettssjef Anja R. Veum gjennomgikk status i NIF etter
spillemiddeltildeling for 2018, og omstilling i NIF. Anja presenterte virksomhetsområde bredde og
plasseringen av parafeltet og Special Olympics Norge som er underlagt avdeling idrettsfag og
verdiarbeid. Som en del av omstillingen har fra 1. mars NIFs regionale paraidrettsfagkonsulenter nå
sin arbeidsledelse i idrettskrets. Det er 8 personer / 7,4 årsverk, og det er et mål at en i 2020 har
konsulenter i alle de 11 nye sammenslåtte regionene. I dag har NIF ansvar for til sammen 53 millioner
øremerket innen arbeidet for å legge til rette for et idrettstilbud for mennesker med nedsatt
funksjonsevne. Dette arbeidet er viktig og avdelingen har ansvar for å fordele og rapportere på
bruken av disse pengene som fordeles til særforbundene. Hvert år rapporterer særforbundene til NIF
på bruk av tilskudd. Idrettslagene rapporterer på antall utøvere gjennom idrettsregistrering, her vet
vi ikke hvem som er utviklingshemmet av det som blir registrert som paraidrettsutøvere.
Videre utvikling og rekruttering av mennesker med utviklingshemning, går gjennom primært 3
prinsipper:
o Rekruttering
o Kompetanse
o Informasjon
I tillegg er å tilrettelegge og utvikle tilbud i idrettslag noe som hele organisasjonen jobber med
kontinuerlig.
NIF sentralt jobber i stor grad med særforbundene og idrettskretsene, samt politisk
påvirkningsarbeid for å bedre rammevilkårene for aktivitet, eksempelvis BPA. I tillegg følger NIF opp
utvalg for idrett for mennesker med utviklingshemming og døveidrettsutvalget, med sine respektive
arrangement/mesterskap og annet utviklingsarbeid for målgruppene.
Særforbundene har ansvar for sine idrettsgrener, og konsulentene i idrettskretsene jobber på tvers
av utøver/ /IL/ IK og særforbund/kommune/fylkeskommune, med det mål å få utøvere inn i
bærekraftige aktivitetstilbud.

24/5 Presentasjon av Special Olympics International
Arnfinn og Linda presenterte Special Olympics International (SOI), bla;
SOIs formål og funksjon, NIFs forhold og forpliktelser til SOI og Norsk idretts muligheter innenfor
Special Olympics’ programmer
Det ble supplert med mer informasjon om MATP og Young Athletes programmene og at Unified har
utviklet seg mye og at dette også er et program som særforbundene kunne bruke i større grad.
Flere i utvalget kommenterte at det lokale tilbudet er det viktigste, og det er fokus på bredde med
lokale serier, dette skaper sosiale møtested. Dette er det viktigste særforbundene gjør og legger til
rette for. I denne diskusjonen ble det også satt spørsmål ved ressursbruk lokalt vs World Games.
God informasjon om de tilbud som finnes er viktig. Det finnes andre programmer i Special Olympics
som eksempelvis familieprogrammer.
Finansiering av området ble tatt opp, og en skal fremover se om det finnes muligheter til å styrke
dette feltet.
Utvalget ønsker å få innsyn i dokumenter vedrørende akkrediteringen.
25/5 Innstilling til delegasjonsstørrelse til Special Olympics World Summer Games 2019
Linda innledet i saken og det ble redegjort for nytt forslag til kvote basert på møter med særforbund i
februar og mars 2018.

Idretter

Utøvere

Trener/ledere

Totalt

Svømming
Friidrett
Gym og Turn
Golf
Bowling
Rytter
Håndball
Hovedledelse

4 (2+2)
4 (2+2)
4 (2+2)
4 (2+2 Unified)
0
2 (1+1)
12

2
2
2
1
0
2
3
2 + 1 lege

6
6
6
5
0
4
15
3

Totalt

30

15

45

NIF forutsetter delingsøkonomi, 50/50 deling av kostnadene mellom særforbund og NIF, alle
særforbund har akseptert den modellen.
Fremdrift:
• Innstillingen fra utvalget skal styrebehandles den 22. mars som del av satsingen på idrett for
personer med funksjonsnedsettelser, herunder også utviklingshemmede og Special Olympics.
• Kommunikasjon med Special Olympics om kvote.
• Møter med aktuelle særforbund som tildeles kvote.
Konklusjon: Utvalget anbefaler idrettsstyret at kvote diskutert i møte 5 – 2017-2019 vedtas.

26/5 Oppfølging klassifisering av utviklingshemmede

Det ble etterlyst fremdrift i klassifisering. På grunn av omstilling har dette arbeidet tatt noe mer tid
enn først planlagt, men at det nå igangsatt et arbeid med en klassifiseringsstrategi.
Utvalget kom med forslag til å involvere særforbund. Det bes om at administrasjonen ser på
muligheter å opprette en slik gruppe med representanter fra særforbund som kan levere inn til den
overordnede klassifiseringsstrategien.

27/5 Ny utøverrepresentant
Vedtak: Det iverksettes en prosess fram til neste møte for å finne en ny utøverrepresentant til
utvalget.

28/5 Eventuelt
Åse fortalte utvalget at SO i Sverige har søkt om SOWWG i 2021. De ønsker å ha host-town i
Trøndelag.

Neste møte tirsdag 5. juni kl. 1530-1800 på Ullevål stadion, Oslo.

