
Åpen time, idrettsstyremøte nr. 21

Ullevål stadion

24. mars 2021



• Nasjonal anleggsplan – status og videre arbeid

• Prioritering – bærekraft

• Idrettstinget 2021 – lovendringsforslag

• O-sak: Utvalgsarbeid – rammebetingelser for toppidrettsutøvere

• Evaluering av Olympiatoppen

• Idrettstinget 2021 – gjennomføring / todelt ting

• Idrettstinget 2021 – innkomne forslag

• Oppfølging e-sport

Agenda



Sak 185: Nasjonal anleggsplan – status og videre arbeid 

v/idrettspresident Berit Kjøll



Nasjonal anleggsplan

• Det skal utarbeides en liste over 
strategisk viktige anlegg for 
norsk idrett

• Anlegg i alle fylker

• Ekstra spillemidler for lettere å 
få etablert disse anleggene

• Vedtas i 2021



Vedtak: 

1. Idrettsstyret ber generalsekretæren ferdigstille et utkast til en nasjonal anleggsplan 
og sende denne på høring i organisasjonen. 

2. Idrettsstyret skal behandle og vedta den endelige nasjonale anleggsplanen innen 
utgangen av 2021.

3. Idrettsstyret understreker betydningen av at særforbundene og idrettskretsene gir 
sine innspill i denne viktige høringen. 

Sak 185: Nasjonal anleggsplan – status og 

videre arbeid 



Sak 186: Prioritering – bærekraft 

v/idrettspresident Berit Kjøll



- Folkehelse

- Mental helse

- Ernæring

- Seksuell trakassering og overgrep

- Kjønnsbalanse i lederposisjoner

- Like muligheter i idretten

- Kvinnelige trenere

- Inkluderende idrett

- Mangfold i idretten

- Økonomi som barriere

- Innkjøp og etisk handel

- Utstyr og produksjon

- Anlegg, avfall og arrangement

- Reisevirksomhet

- Teknologi og innovasjon

- Energiforbruk

- Forsvarlig bruk av naturressurser

- Redusere bruk av skadelige midler

• Vesentlighetsvurdering

• Mål 17 – samarbeid 

• Overlappende mål og synergier

• Dekker alle områdene innenfor 
bærekraft

Prioriterte mål



• Utvikle strategi og implementere i 
planer og budsjetter

• Arbeidsgrupper – internt og i hele 
idretten

• Koble idretten på gode initiativ og 
samle eksisterende forpliktelser

Videre progresjon



Vedtak: 

1. Idrettsstyret tok saken til orientering, og ber 
generalsekretæren tilrettelegge for en workshop for 
idrettsstyret. Innspillene fra denne tas med i den 
helhetlige vurderingen knyttet til et endelig vedtak i 
saken. 

Sak 186: Prioritering – bærekraft



Sak 188: Idrettstinget 2021 – lovendringsforslag 
v/idrettspresident Berit Kjøll



Diskriminering:

Lovendring § 11-4

• i) fremsette diskriminerende eller hatefull 
ytring mv. som er egnet til å true, forhåne, 
fremme hat, forfølgelse eller ringeakt 
overfor noen på grunnlag av hudfarge, 
nasjonal eller etnisk opprinnelse, religion, 
livssyn, seksuelle orientering, 
kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk 
eller funksjonsnedsettelse,

• j) unnlate umiddelbar bortvisning av 
person som overtrer bokstav i)



Diskriminering:

Lovendring § 11-4 (forts)
Idrettsstyret vedtok også forslag til lovendring
av andre ledd, ved å legge til "overtredelse av 
(1) bokstav i) Forslag til ny §11-4, andre ledd, 
er slik:  

(2) Ved tribunevold, overtredelse av (1) 
bokstav i), og andre alvorlige tilfeller av bråk
og uorden i tilknytning til et 
idrettsarrangement, kan idrettslag og andre
organisasjonsledd som har ansvar for eller
deltar i arrangementet, ilegges straff
uavhengig av om forholdet rammes av reglene
foran og uten at det kan påvises skyld.



Behandling av lovforslag:

Lovendring § 3-3 (2)

Forslag kan endres, trekkes eller 
slås sammen med andre innkomne 
forslag innen 10 uker før tinget.



Vedtak: 

1. Idrettsstyret vedtar foreslått endring av NIFs lov § 3-3.

2. Idrettsstyret vedtar foreslått endring av NIFs lov § 11-4, og ber generalsekretæren 

komme tilbake til styret med forslag til begrunnelse på møtet 13.-14. april.

Sak 188: Idrettstinget 2021 – lovendringsforslag  



Sak 192 a: O-sak: 

Utvalgsarbeid – rammebetingelser for toppidrettsutøvere

v/idrettspresident Berit Kjøll



Side 16

Utøvernes inntekt



Side 17

Toppidrettsutøvere bør få samme rettigheter 

som ordinære arbeidstakere (sykelønn, 

pensjon etc.)?



Side 18

Idretten har et ansvar for å ivareta 

utøvernes fysiske og mentale helse etter 

utøverkarrieren?



Side 19

Jeg har fått betydelig dårligere økonomi på 

grunn av koronapandemien?



Side 20

• «Jeg har mistet mye inntekt, fra konkurranser/premiepenger/sponsorer. 
Heldigvis har jeg oppsparte midler og kan leve på de.»

• «Min økonomi er ikke bra. Får ikke tjent penger, lever på det lille jeg har 
tjent opp fra tidligere år.»

• «Har mistet store inntektskilder. Det vil ikke være bærekraftig over tid.»

• «Svært mye dårligere, grunnet utsettelse av OL.»

• «Utdanning ga meg ingen rett på dagpenger, så hadde ingen inntekt en 3-
4 måneders periode (når jeg var permittert).»

• «Kaos.»

Sagt om koronapandemien og økonomi



Sak 184: Evaluering av Olympiatoppen 
v/1. visepresident Vibecke Sørensen



Hvorfor evaluere?

• Olympiatoppens ledelse har 
selv tatt initiativ til en intern 
evaluering av sin organisering 
og samhandling

• Evalueringen var planlagt til 
2021, men ble fremskyndet da 
OL 2020 ble utsatt



Evalueringsutvalgets mandat

«Det skal gjennomføres en 
evaluering av Olympiatoppens 
rolle i norsk toppidrett, herunder 
samhandlingen med 
særidrettene/særforbundene, 
arbeidsform, kompetanse, 
prioriteringer, organisering og 
ressursdisponering.»



• Vibecke Sørensen, utvalgsleder

• Anniken Ellingsen

• Arild Mjøs Andersen

• Astrid Uhrenholdt Jacobsen

• Daimi Akin

• Erik Røste

• Kåre Geir Lio

• Lena Schröder

• Svein S. Andersen

• Vidar Løfshus

Utvalgets medlemmer



Utvalgsmøter:

Totalt åtte felles møter fra oktober 2020 til mars 2021.

Spørreundersøkelse:

Kvalitative intervjuer:

Totalt 20 intervjuer: Åtte sportssjefer/landslagssjefer, fire OLT-coacher, tre fagansvarlige på 
Olympiatoppen, fire i Olympiatoppens ledergruppe og para-ansvarlig.

Evalueringsutvalgets arbeid

 Brukergruppe  Antall mottakere  Antall respondenter  Svar- prosent:  

 Utøver  481  193  40,1  

 Landslagstrener  44  29  65,9  

 Sportssjef  37  30  81,1  

 Generalsekretær  52  27  51,9  

 President  52  32  61,5  

 OLT-coach  11  11  100  

 Totalt  677  322  47,6  

 



• Evalueringen viser at det er mye som fungerer veldig bra i norsk toppidrett og i 
Olympiatoppen

• Anbefalingene er et bidrag til å gjøre noe som er bra, enda bedre

• Evalueringsutvalget har kommet frem til konkrete anbefalinger innen følgende 
områder:

- Organisering og strategi

- Samhandling med idrettene/særforbundene

- Kompetanse

- Regionalt arbeid

- Ressursdisponering

- Para-arbeid

• Rapporten vil bli publisert på NIFs hjemmesider

Evalueringsutvalgets anbefalinger



Side 27

Anbefalinger



OLTs organisering og strategi

1. Olympiatoppen må kommunisere og 
forankre mål, strategi og prioriteringer 
tydeligere

2. Olympiatoppen må være skarpere 
og tøffere i prioriteringene



OLTs samhandling med 

idrettene

4. Olympiatoppen må ta et større ansvar 
for samhandlingen med særforbundene 
på alle nivåer

5. Olympiatoppen må sikre en mer 
enhetlig utøvelse av OLT-coachrollen 
overfor idrettene



OLTs kompetanse

6. Olympiatoppen må tørre å utfordre 
idrettene i større grad

7. Olympiatoppen må jobbe 
kontinuerlig med å utvikle relevant 
kompetanse som kan bidra til 
prestasjonsutvikling



OLTs para-arbeid

10. Olympiatoppens ledergruppe må ha mer 
kompetanse på para-arbeid og på den måten 
gjenspeile Olympiatoppens mål for para-
arbeidet og bidra til en enhetlig struktur.

11. Olympiatoppens kompetanse på para-idrett 
må videreutvikles. 

12. Det må sikres videre finansiering av para-
arbeidet i norsk idrett.

13. For å nå målet om at ‘de beste skal bli bedre’ 
er det viktig at Olympiatoppen har tett dialog og 
samarbeid med NIFs breddeavdeling.



Kommentar fra Evalueringsutvalget

«Evalueringsutvalget mener at Idrettsstyret bør ha en sterkere 

vektlegging på oppfølgingen av norsk toppidrett og at det bør legges 

til rette for gode strategiske og aktuelle diskusjoner mellom 

Idrettsstyret og Olympiatoppen».



Vedtak: 

1. Idrettsstyret tok evalueringsutvalgets rapport om Olympiatoppens rolle og 
funksjon i norsk toppidrett til orientering. 

Sak 184: Evaluering av Olympiatoppen 



Sak 187: Idrettstinget 2021 – gjennomføring / todelt ting 
v/generalsekretær Karen Kvalevåg



Deling av tinget

• To alternativer:
1) Et ordinært digitalt ting i mai og et 

ekstraordinært ting til høsten etter 
beslutning av Idrettstinget

2) Oppdeling etter beslutning av 
Idrettstinget («fortsettende ting»)

• Forslag til fordeling av sakene på de 
to tingene legges frem på styremøtet
13.-14. april

• Tingpapirene utarbeides til 28.04.2021



Dato og lokasjoner

• Forutsetter null restriksjoner eller 
åpning for minimum 200 tilstede

• Satt av dato i oktober og november

• Planlegge for både fysisk og digital 
gjennomføring

• Lokasjon og endelig dato på 
styremøtet 13.-14.april



Vedtak:

1. Idrettsstyret fremmer forslag til Idrettstinget om det skal avholdes 
et ekstraordinært ting høsten 2021 for behandling av utvalgte 
tingsaker.

2. Idrettsstyret ber generalsekretæren komme tilbake til styret i 
styremøte nr. 22 (2019-2021) med forslag til hvilke saker som skal 
behandles på hhv. det ordinære digitale Idrettstinget i mai og det 
ekstraordinære Idrettstinget.

Sak 187: Idrettstinget – gjennomføring / todelt ting



Sak 190: Idrettstinget 2021 – innkomne forslag

v/generalsekretær Karen Kvalevåg



Sak 190: Innkomne saker

 

Forslag Tittel Forslagsstiller(-e) Prosess Styre-

behandling 

1 «Arbeidsgiver og arbeidsleders 
ansvar»  

Norges 
Bedriftsidrettsforbund 

Administrativ forberedelse 23. mars/ 
13.-14. 
april 

2. «Forslag til Idrettsstyret om å avvikle 

forbudet mot å oppholde seg i 
simulert høyde» 

Norges 

Friidrettsforbund 

1. Ledersamling i mars 

2. Fagdag mars/april for SF og 
IK 

3. Styremøtet i april 

13.-14. 

april 

3. «Idrettskretsene som egen 

budsjettpost på 
spillemiddelsøknaden» 

Rogaland IK Administrative forberedelse 

Altern. på møte med SF / IK 

13.-14.april 

4. «Søknad om nytt særforbund» Norges E-sportforbund 1. Formålsparagrafen på 

Ledersamlingen mars, 
og vurdering styremøtet 

23. mars 
2. Opptakskriterier 

styremøtet 23. mars 

3. Administrativ  
forberedelse  

13.-14. 

april 

5, «Utgreiing om det skal søkjast om å 

få tildelt Special Olympics World 
Games vinter i Norge» 

Vestland idrettskrets, 

Rogaland idrettskrets 
og Møre og Romsdal 
idrettskrets 

Administrativ forberedelse 13.-14. 

april 

6. «Veileder for internasjonal 

representasjon» 

Norges Brettforbund Administrativ forberedelse 23. mars 

7. «Etablering av to nye særforbund» Norges Bandyforbund Administrativ forberedelse 13.-14. 
april 



Innkomne forslag 

• Forslag fra Norges Bedriftsidrettsforbund 
«Arbeidsgiver og arbeidsleders ansvar»

• Oppfølging av saken ble presentert og 
drøftet

• Forslag  fra Norges Brettforbund
«Veileder for internasjonal representasjon»

• Forslag fra Norges Bandyforbund –
orientering om prosess
«Etablering av to nye særforbund»

• Oppfølging av saken ble presentert og 
drøftet



Forslag 2: Fra Norges Brettforbund
«Veileder for internasjonal representasjon»

Forslag fra idrettsstyret:

• Norges idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komite 
(NIF) skal lage et policydokument for norsk idretts 
verdimessige ståsted i internasjonal idrett. Dokumentet skal 
støtte NIF, særforbund og internasjonale representanter som 
representerer norsk idrett internasjonalt. Policydokumentet 
skal være førende for de forventninger en samlet norsk 
idrettsbevegelse skal ha til representanter fra norsk idrett i 
internasjonale fora og til norsk idretts verdimessige 
tilnærming til internasjonale idrettspolitiske spørsmål. Dette 
kan også inkludere en code of conduct basert på norsk idretts 
etiske leveregler.

• Verdigrunnlaget skal også gi støtte til norske utøvere som 
ønsker å bidra i det internasjonale verdibaserte 
påvirkningsarbeidet. NIFs utøverkomite skal involveres i 
arbeidet. 

• Idrettstinget ber Idrettsstyret sette ned en arbeidsgruppe med 
representanter fra NIF, særforbund, utøverkomiteen og 
eksterne eksperter. Idrettsstyret skal vedta et policydokument 
for norsk idretts verdimessige ståsted i internasjonal idrett 
innen utgangen av 2021.



Side 42

Vedtak: 

1. Idrettsstyret vedtar de foreslåtte uttalelsene.

2. Idrettsstyret ber generalsekretæren, basert på diskusjonen i styremøtet, om å 
komme tilbake med forslag til uttalelser til øvrige innkomne forslag i neste 
styremøte.

Sak 190: Idrettstinget 2021 – innkomne forslag 



Sak 191: Oppfølging e-sport

v/generalsekretær Karen Kvalevåg



Premiss – og et spørsmål

• Norges idrettsforbund – som 
resten av samfunnet – ønsker å 
gjøre gaming og e-sport til 
legitime og organiserte 
fritidsaktiviteter og 
konkurranseaktivitet

• Hva er idrettens rolle i det?



Mye mer enn e-sport

• Diskusjonen om e-sport i idretten 
handler like mye om hele idretten, 
som om e-sport isolert

• Eventuelt å endre definisjonen av 
idrett handler ikke kun om e-sport

• Definisjonen er en ramme rundt 
hva norsk idrett egentlig er – og 
ønsker å være

• Mange særforbund og idrettslag er 
også medlemmer av andre frivillige 
organisasjoner



Rolle i samfunnet

• Hvilken rolle skal Norges 
idrettsforbund ha – og ta?

• Hvilken rolle skal 
idrettsorganisasjonen ta – på 
forskjellige nivåer – når det 
gjelder e-sport?

• Strategisk/langsiktig posisjon?

• Moderne eller gammeldags – er 
det så enkelt?



1. Idrettsstyret ber generalsekretæren utrede eventuelle konsekvenser av å tillate at 
eksisterende særforbund som ønsker å tilby e-idrett (Fifa, e-sykling, e-seiling, e-
golf osv.), får disse godkjent som grener/idretter i sitt eget forbund.

2. Idrettsstyret ber generalsekretæren om å utarbeide en endelig innstilling til Norges 
E-sportforbunds søknad om opptak som særforbund, til idrettsstyremøte nr. 22 
(2019-2021).

Sak 191: Oppfølging e-sport


