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Til:  Idrettsstyret 

Fra:  Kompensasjonskomiteen 

Dato:  10.08.2021 

 

 

1. Bakgrunn for saken 

 

1.1 Kompensasjonskomiteen 

På Idrettstinget 2021 fremmet Idrettstyret forslag1 om instruks for Kompensasjons-

komiteen. Forslaget ble nedstemt2. Fastsettelsen av styrehonorar etc. for det kommende 

Idrettsstyret er overlatt til Kompensasjonskomiteen iht. mandatet som ble gitt av 

Idrettstinget i 2015. 

 

Idrettstinget 2021 vedtok3 å gjenvelge kompensasjonskomiteens medlemmer, som er: 

• Odd Bjarne Solheim 

• Liv Bentzen 

• Thorbjørn Theie 

 

1.2 NIFs langtidsbudsjett 

I Norges idrettsforbunds langtidsbudsjett for årene 2020-2023 står følgende vedr. 

styrehonorarer4: 

 

«Styrehonorar i tingperioden er budsjettert med total ramme på inntil kr 3,25 mill. pr. år. Det er lagt til 

grunn at styrehonoraret justeres i takt med G (grunnbeløpet i folketrygden).» 

 

Langtidsbudsjettet ble vedtatt på Idrettstinget i 20195. Som følge av G-reguleringen er 

budsjettrammen i 2021 kr. 3,41 millioner. 

 

2. Kompensasjonskomiteens arbeid 

Kompensasjonskomiteen gjennomførte sitt første møte på Idrettens Hus, Ullevaal 

stadion tirsdag 29. juni 2021. I dette møtet ble komiteens mandat og videre arbeid 

diskutert og avklart. 

 

Som utgangspunkt for Kompensasjonskomiteens arbeid er det enighet om at de 

modellene som ble utarbeidet for styreperioden 2015-2019 og som ble lagt til grunn for 

fastsettelsen av honorar og godtgjørelse for det da sittende presidentskap og 

idrettsstyremedlemmer, skal danne utgangspunktet for fastsettelse av styrehonorar etc. 

for Norges idrettsforbunds nåværende presidentskap og idrettsstyremedlemmer. Denne 

modellen ble også benyttet i forbindelse med fastsettelsen av honorar og godtgjørelse for 

 
1 Sak 18.7 
2 89 stemte mot forslaget og 70 stemte for 
3 Sak 18.8 
4 Langtidsbudsjettets note 3 
5 Sak 14.3 
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idrettsstyrets medlemmer valgt på Idrettstinget i 2019. Folketrygdens grunnbeløp fra 

2020 til 2021 ble justert med 4,98 % og utgjør pr. 1. mai 2021 kr. 106 399. Dette er en 

kraftig økning sammenlignet med tidligere år. Snitte de siste ti årene er 3,0 %, de siste 

fem årene er snittet 2,39 %. Kompensasjonskomiteen har derfor valgt å legge 

grunnbeløpet pr. 1. mai 2020 til grunn og juster den med 2,8 % slik at justeringen 

harmonerer mer med lønnsutviklingen ellers i samfunnet og lønnsoppgjøret i NIF i 2021. 

Grunnbeløpet pr. 1. mai 2020 er kr. 101 351. Når det øker med 2,8 %, utgjør 

grunnbeløpet (G) kr. 104 189. Det er dette beløpet som benyttes ved beregningen av 

kompensasjon og styrehonorar og vil heretter benevnes «justert G-2021».  

 

På et overordnet nivå er det fortsatt et mål om at denne modellen og prinsippene skal 

kunne anvendes for øvrige sentrale organisasjonsledd i norsk idrett. Det er dog et 

selvstendig ansvar for hvert enkelt organisasjonsledd å sette de økonomiske rammene for 

sitt organisasjonsledds honorarer etc. 

 

Kompensasjonskomiteen har også behandlet prinsippene rundt kompensasjon for 

utvalgsarbeid for idrettsstyremedlemmer. Dette er omtalt i pkt. 6 nedenfor. 

 

3. Prinsipper som har vært utgangspunktet for Kompensasjonskomiteens arbeid ved 

fastsettelse av styrehonorar etc. 

For sitt arbeid tar Kompensasjonskomiteen utgangspunkt i de samme prinsippene som 

ble vedtatt av Idrettstinget i 2015. Disse prinsippene er som følger: 

 

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 kompensasjonskomité valgt på Idrettstinget.  

   

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 kompensasjonskomité valgt på Idrettstinget.  

  

Prinsipper for honorering av ordinære styremedlemmer:  

1. Styremedlemmer i Norges idrettsforbund honoreres for sitt verv som Styremedlem.  

2. Kompensasjonen fastsettes av en kompensasjonskomité valgt på Idrettstinget. 

 

Kompensasjonskomiteen drøftet også eventuell betaling av Idrettspresidentens 

hjemreiser og evt. dekning av Idrettspresidentens og visepresidentenes telefon- og 

hjemmekontorutgifter og besluttet å ta utgangspunkt i prinsippene vedtatt av 

Idrettsstyret i møte 4 (2015-2019), som lyder:  
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Prinsipper for dekning av hjemreiser for Idrettspresidenten 

Idrettstinget 2015 vedtok som grunnlag for fastsettelse av honorar og godtgjørelse for 
Idrettspresidenten at «President i Norges idrettsforbund skal kunne dekke sitt verv 
uavhengig av bosted». 
 
Så lenge en Idrettspresident har folkeregistrert adresse i en kommune som vanskeliggjør 
daglig pendling mellom folkeregistrert bosted og en regelmessig tilstedeværelse i Oslo, er 
det naturlig at vedkommende får dekket hjemreise til sitt folkeregistrerte bosted. Dette 
er, slik Kompensasjonskomiteen har bragt i erfaring, en vanlig ordning i det norske 
arbeidslivet.  
 
Kompensasjonskomiteen har derfor tidligere fastsatt at Norges idrettsforbund dekker 
inntil 90 enkeltreiser til folkeregistrert bosted i året. «Enkeltreiser» er ikke å forstå som 
tur/retur, men som én reise til folkeregistrert bosted eller én reise fra folkeregistrert 
bosted.  
 
Kompensasjonskomiteens vurdering er basert på at et arbeidsår har 42 uker, og at en 
tur/retur-reise ukentlig privat-arbeidssted, er naturlig. I tillegg har Kompensasjons-
komiteen gitt ytterligere rom for 3 tur/retur-reiser privat-arbeidssted (totalt inntil 90 
enkeltreiser).  
 
Prinsipper for dekning av telefon- og hjemmekontorutgifter 
Telefon og hjemmekontor (forstått som tilgang på internett) er naturlige og nødvendige 
arbeidsverktøy for en Idrettspresident og et presidentskap, også med tanke på at disse 
vervene skal kunne utføres uavhengig av hvor i landet man er bosatt.  

 
Kompensasjonskomiteen har derfor fastsatt at Norges idrettsforbund fullt ut (100 %) 
dekker Idrettspresidentens utgifter knyttet til mobiltelefon og Idrettspresidentens 
kommunikasjonsløsninger for et hjemmekontor (internettoppkobling hjemme).  
 
Kompensasjonskomiteen har fastsatt at Norges idrettsforbunds visepresidenter får 
dekket inntil 75 % av utgifter knyttet til mobiltelefon, og at kommunikasjonsløsninger for 
et hjemmekontor (internettoppkobling hjemme) dekkes fullt ut av Norges 
idrettsforbund.  
 
Vanlige skatteregler gjelder for denne type løsninger for godtgjørelser.  
 

4. Kompensasjonskomiteens fastsettelse av styrehonorar etc. for presidentskapet og 

idrettsstyremedlemmene 

 

4.1 Fastsettelse av Idrettspresidentens styrehonorar etc. 

Kompensasjonskomiteen har fastsatt følgende styrehonorar etc. for Idrettspresidenten: 

 

Type honorar og 
godtgjørelse 

Størrelse 

Årlig styrehonorar Kr. 1 354 457 
 

Årlig fast bilgodtgjørelse Kr. 100 000 
 

Årlig bostøtte Ikke aktuelt (se pkt. 4.1.1) 
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Pensjonsutgifter Komiteen overlot i 2019 til Norges idrettsforbund å 
operasjonalisere en pensjonsordning som er vanlig 
innenfor et ordinært arbeidsforhold (se pkt. 4.1.1).  
 

Reiser og opphold Dekkes etter regning og de regler som gjelder for 
Norges idrettsforbund for øvrig. 
 

Telefon og 
hjemmekontor/internett 

Kostnad til mobiltelefon og kommunikasjonsløsning 
for hjemmekontor (internettoppkobling hjemme) 
dekkes etter regning og de regler som gjelder for 
Norges idrettsforbund for øvrig.  

 

4.1.1 Begrunnelse 

Det årlige styrehonoraret til Idrettspresidenten er beregnet ut fra 13 G pr. 1. mai 20206 

tillagt 2,8 % (justert G-2021 = kr. 104 189).  

 

Rollen som Idrettspresident innbefatter mye reising med bil og Kompensasjonskomiteen 

finner det fortsatt riktig at en bilgodtgjørelse på kr. 100 000 pr. år kommer i tillegg til 

styrehonoraret. Det skattes på vanlig måte av denne godtgjørelsen, og den danner ikke 

grunnlag for hverken opptjening av feriepenger eller av pensjonspoeng.  

 

Som sikring for at vervet som Idrettspresident naturlig kan innehas av personer 

uavhengig av geografisk bosted, er det vedtatt at Idrettspresidenten kan innvilges 

bostøtte. Kompensasjonskomiteen finner det ikke riktig å gi Idrettspresidenten en årlig 

bostøtte i inneværende tingperiode da Idrettspresidentens folkeregistrerte adresse ikke er 

i en kommune som vanskeliggjør daglig pendling mellom folkeregistrert bosted og en 

regelmessig tilstedeværelse i Oslo for utøvelse av presidentvervet. 

 

Som et overordnet prinsipp har Kompensasjonskomiteen fastsatt at Idrettspresidenten 

ikke skal tape pensjonsopptjening i henhold til opprinnelig ordinært arbeid på vervet, 

med utgangspunkt i det tidspunktet Idrettspresidenten ble valgt. Dette må være basert på 

avtale med hovedarbeidsgiver på valgtidspunktet. Valgte Idrettspresident hadde ingen 

arbeidsgiver på valgtidspunktet. I forbindelse med fastsettelsen av styrehonorar etc. i 

2019 overlot komiteen til Norges idrettsforbund å operasjonalisere en pensjonsordning 

som er vanlig innenfor et ordinært arbeidsforhold og innenfor den totale 

budsjettrammen. I den forbindelse innhentet Norges idrettsforbund informasjon fra 

Idrettspresidentens tidligere arbeidsgiver, og fra pensjonsordningen hvor ansatte i Norges 

idrettsforbund har sin pensjon i dag. På bakgrunn av dette har Kompensasjonskomiteen 

besluttet at det skal utbetales kr. 155.000 pr. år til privat pensjonssparing. Beløpet 

fordeles likt på årets 12 måneder og utbetales forholdsmessig samtidig med månedlig 

honorar. Beløpet beskattes iht. ordinære skatteregler. Dette videreføres i kommende 

tingperiode. 

 

 

 
6 1 G pr. 1. mai 2020 utgjør kr. 101 351,- 
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4.2. Fastsettelse av visepresidentenes styrehonorar etc. 

Kompensasjonskomiteen har fastsatt følgende styrehonorar etc. for Norges 

idrettsforbunds visepresidenter: 

 

Type honorar og godtgjørelse Størrelse 

Årlig totalt styrehonorar Kr. 210 114 

Årlig fast bilgodtgjørelse Kr. 50 000 
 

Reiser og opphold Dekkes etter regning og de regler som gjelder for 
Norges idrettsforbund for øvrig. 
 

Telefon og 
hjemmekontor/internett 

Kostnad til mobiltelefon dekkes med 75 % etter 
regning og etter de regler som gjelder for Norges 
idrettsforbund for øvrig.  
 
Kostnad til hjemmekontor (internettoppkobling 
hjemme) dekkes etter regning og de regler som 
gjelder for Norges idrettsforbund for øvrig.  

 

4.2.1 Begrunnelse 

Det årlige styrehonoraret til visepresidentene er beregnet ut fra 15 % av 9 G pr. 1. mai 

2020 tillagt 2,8 % (justert G-2021 = kr. 104 189).  

 

Med henvisning til Idrettstingets vedtak i 2015, skal visepresidentene i tillegg ha et 

ordinært styrehonorar. Kompensasjonskomiteen har fastsatt dette til 2/3 G (justert G-

2021 = kr. 104 189): Kr. 69 459,-. 

 

Totalt utgjør årlig styrehonorar for visepresidentene kr. 210 114. 

 

Rollen som visepresident innbefatter mye reising med bil og Kompensasjonskomiteen 

finner det riktig at en bilgodtgjørelse på kr. 50 000 pr. år kommer i tillegg til 

styrehonoraret. Det skattes på vanlig måte av denne godtgjørelsen, og den danner ikke 

grunnlag for hverken opptjening av feriepenger eller av pensjonspoeng. 

 

4.3. Fastsettelse av styremedlemmenes styrehonorar 

Kompensasjonskomiteen har fastsatt følgende styrehonorar for Norges idrettsforbunds 

styremedlemmer: 

 

Type honorar Størrelse 

Årlig styrehonorar Kr. 69 459 
 

Reiser og opphold Dekkes etter regning og de regler som gjelder for 
Norges idrettsforbund for øvrig 
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4.3.1. Begrunnelse  

Kompensasjonskomiteen har fastsatt det årlige styrehonoraret til styremedlemmene til 

2/3 G pr. 1. mai 2020 tillagt 2,8 % (justert G-2021 = kr. 104 189): Kr. 69 459. 

 

4.4.  Tingperiodens første år – total kostnad 

Totalt utgjør kostnaden for tingperiodens første år kr. 3.258.928 pr. kalenderår. Beløpet 

inkluderer arbeidsgiveravgift (14,1 %) og pensjonskostnad Idrettspresident. I tillegg 

kommer utgifter til reiser og opphold, mobiltelefon og hjemmekontor/internett i 

henhold til regler som gjelder for Norges idrettsforbund for øvrig. 

5 Årlig justering 

Med henvisning til Idrettstingets vedtak i 20157, legger Kompensasjonskomiteen til grunn at 

styrehonorarene kan justeres i takt med G (grunnbeløpet i folketrygden), med virkningsdato 

1. mai det aktuelle år sett opp mot den årlige lønnsjusteringen i NIF. 

 

6 Kompensasjon for utvalgsarbeid for idrettsstyremedlemmer 

Det vises til punkt 2 i Kompensasjonskomiteens anbefaling til Idrettsstyret datert 12. 

desember 2016. Anbefalingen ble tatt til orientering av Idrettsstyret i møte 17 (2015-2019) 

den 19. januar 2017. 

 

Her ble det gjort en gjennomgående avklaring knyttet til prinsipper for eventuell 

kompensasjon for idrettsstyremedlemmers idrettspolitiske utvalgsarbeid, i utvalg som er 

formelt nedsatt av Idrettsstyret og som er av midlertidig karakter. Kompensasjons-komiteen 

besluttet å videreføre disse prinsippene som lyder: 

• Idrettsstyremedlemmer skal ikke ha kompensert/honorert for utvalgsarbeid i regi av 

Norges idrettsforbund utover ordinært styrehonorar/visepresidenthonorar/ 

presidenthonorar. Dette gjelder også for ansatte i Norges idrettsforbund, inkl. 

idrettskretsene og særforbundene, samt for styremedlemmer i særforbundene og 

idrettskretsene som oppnevnes til utvalgsarbeid i Norges idrettsforbunds regi. Dette 

prinsippet ble innført fra 1. januar 2017 og videreføres i tingperioden 2021-2023. 

 

• Personer som oppnevnes som eksterne bidragsytere i utvalgsarbeid i Norges 

idrettsforbunds regi (som ikke har verv eller ansettelsesforhold i norsk idrett), skal 

honoreres/kompenseres begrenset oppad iht. statens satser for møter og reiser. 

Dette prinsippet ble innført fra 1. januar 2017 og videreføres i tingperioden 2021-

2023. 

 

            

 Odd Bjarne Solheim/s/  Liv Bentzen/s/  Thorbjørn Theie/s/ 

Komitéleder    Komitémedlem  Komitémedlem 

 
7 Ref. dette dokumentets punkt 1.2. 


