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Protokoll fra mote 2-19/21
Kontrollkomiteen har i forkant av motet mottatt sakspapirer fra IS mote 4 den 23. oktober samt
protokoll fra IS mote nummer 2.
Saker som ble behandlet:
08-19/21

PROTOKOLL FRA KK MOTE 30. SEPTEMBER

VEDTAK
KK godkjenner protokoll fra KK mote 30. september 2019.
09-19/21

PRESENTASJON AV EKSTERN REVISORS REVISJONSPLAN MED
RISIKOVURDERINGER FOR 2019

Bakgrunn
I NIFs lov §2-12 andre og tredje Iedd har KK i NIF et ansvar for 5 p5se at organisasjonsleddet
har en regnskapsforsel som er pAlitelig, og at finansiell rapportering er fullstendig og noyaktig.
KK kan bygge p5 det arbeid som engasjert revisor har utfort. I revidert paragraf fra 2020
bortfaller kravet om at KK skal kontrollere NIFs regnskap.
Beskrivelse
Ekstern revisor (Deloitte) presenterte sin revisjonsplan med risikovurderinger. Det som ble
trukket frem av sentrale risikoer (moderat risiko med hensyn til sannsynlighet og konsekvens
ift. vesentlige fell) var:
-

Balanseforing — eller kostnadsforing av utgifter til IT (Immaterielle eiendeler). Det er store
prosjekter knyttet til utvikling av systemer, og det er forskjellige kriterier som m5 oppfylles
for balanseforing (varig eie og verdi). Tilsvarende vil det vwre skjonnsmessig vurderinger
knyttet til ayskrivningstid og nedskrivninger.

-

Bokforing av sponsorinntekter mht. inntektsforing samt riktig avgiftsmessig behandling.
Dette gjelder spesielt bytteavtaler (barter avtaler).

-

Tilskudd mht. at disse er anvendt i forhold godkjente tilsagnsbrev og at ubrukte midler
star som gjeld i balansen.
Lorin- og fordeler vunnet ved arbeid. Revisor i NIF har et enda storre fokus p5 dette her
enn hos andre kunder pga omdommerisikoen. De g5r i detalj p5 omr5det — og har en god
og 5pen dialog med leder for okonomi. De bygger p5 programmerte kontroller ift.
gyidighet fora fange opp eventuelle misligheter.

Ovennevnte representerer forhold som i stor grad krever skjonn og hvor kompieksiteten p5
transaksjonene er hoyere pga. regelverk.
Generelt uttrykker revisor at administrasjonen i NIF er opptatt av at regelverk folges — og at alt

2

blir rapportert. Revisor kan i storre grad enn tidligere gjore analyser pga. et bedre system hos
NIF. Det bidrar til en mer effektiv revisjon og i mindre grad detaljtester. Deloitte forsaker i
storst mulig grad 5 anvende effektive digitaleverktoyfor 5 effektivisere revisjonen.
Revisor jobber med A lage en fil som kan hente ut alle bokforte godkjente inng5ende fakturaer
og matche disse mot en godkjent fullmaktsmatrise. N5r dette er p5 plass vil de kunne lage en
bekreftelse til KUD — attestasjonsoppdrag.
Deloitte bruker ikke bare tid p5 lovp5lagt revisjon i NIF, men har en rekke
attestasjonsoppgaver som momskompensasjon for alle idrettslag og anlegg som berorer NIF,
lokale aktivitetsmidler, inkludering i idrettslag, flyktningfond, spillemiddelrapport,
fredskorpsmidler og NORAD prosjekter.
Revisor fremmet et onske om 5 delta p5 motene i KK. Det fremkom ikke noen
motforestillinger fra KK, men heller at det ville v re onskelig med revisors deltakelse.
VEDTAK
KK tar gjennomgang av ekstern revisors revisjonsplan med risikovurderinger til
orientering.
10-19/21

GOVERNANCE I NIF (STYRINGSMODELL OG STYRINGSSTRUKTUR)

Bakgrunn
I NIFs loy §2-12 andre og fjerde ledd star det at KK skal sette seg inn i NIFs forvaltning generelt.
I revidert paragraf som er gjeldende fra 01.01.2020 star det at KU skal ha et saerskilt fokus p5
at organisasjonsleddet har en forsvarlig forvaltning. I b5de gjeldende lovgivning og revidert
paragraf fra 2020 bar KK/KU vurdere NIFs overordnede styring og kontroll
(virksomhetsstyring). KK ba om 5 f8 fOlgende fremlagt i mote:
-

Hvordan er styringsstrukturen/styringsmodellen i NIF (bidrar den til en m5lrettet og
effektiv styring). En god virksomhetsstyring best5r gjerne av syv komponenter:
•

•

•

•

•

Et dokument som oppsummerer styringsmodellen (formglet med
dokumentet er 5 effektivisere intern drift gjennom 5 skape tydelighet
rundt hvordan virksomheten styres og kontrolleres)
Strategi og ovrige styringsdokumenter: det er utarbeidet gode og konkrete
overordnede styringsdokumenter som er tydelig kommunisert og forst5tt
av medarbeiderne. Styringsdokumentene hensyntar NIFs vesentligste
risikoer (sak 11-19/21)
Organisering: det er etablert en hensiktsmessig organisering med klar rolle
og ansvarsfordeling (herunder stillingsbeskrivelser, fullmaktshierarki), samt
god uavhengighet og arbeideling. Denne er klart dokumentert, samt
kommunisert og forst5tt i organisasjonen.
Prosesser: det foreligger gode og oversiktlige prosess- og
rutinebeskrivelser som gir en klar beskrivelse av aktiviteter, roller og
ansvar, samt risiko og kontrollaktiviteter. Prosess- og rutinebeskrivelsene
har en tydelig eier som sikrer lopende ajourforing og oppdatering.
Systemer: det er etablert en god og hensiktsmessig systemstotte som
sikrer effektive prosesser. Det er ogs8 utarbeidet hjelpeverktoy og maler
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•

•

som er lett tilgjengelige og ansatte har f5tt god oppl ring.
Overv8king og rapportering: overv5king og rapportering er viktig for at
styrende organer i NIFs organisasjon skal kunne holde tilstrekkelig oversikt
over hvordan deler av virksomheten utvikler seg. Utgangspunktet for
overv5king og rapportering er de krav, m51, rammer og retningslinjer som
er bestemt av departement, styre og ledelse. Det foreiigger rapporter som
p5ser at overordnede strategier og ovrige styringsdokumenter etterleves
p5 en god mate. Strategier og ovrige styringsdokumenter er forende for de
beslutninger som tas pa alle nivAer i organisasjonen. Alle sentrale risikoer
er h5ndtert p5 en tilfredsstillende mate.
Dokumentasjon: interne rutiner og retningslinjer etterleves og det er god
kvalitet i gjennomforing og dokumentasjon.

Hvordan er prosessene for risikom5ling og risikostyring som skal pAse at NIFs storste
risikoer styres og kontrolleres p5 en god- og effektiv mate; god styring og kontroll p5 det
som er viktig for NIF. Vi g5r i sak 11-19/21 mer i dybden p5 detaljene rundt dette ift.
strategi med handlingsplan (Idretten vil og Idretten skal). Tilsvarende mht.
kommunikasjonsstrategi og beredskapsplan i sak 12-19/21.
-

Er det etablert et rammeverk for kartlegging og vurdering av internkontroll i kjerne- og
stotteprosesser som bidrar til god internkontroll. Hvor systematisk g5r man til verks.

Beskrivelse
KK fikk presentert hvordan NIF tenker rundt enhetlig styring i idretten - m5lhierarkiet i
«Idretten vil» og «Idretten skal» brutt ned p5 det enkelte organisasjonsledd samt Norsk Idretts
styringshjul. Moderniseringsprossen er igansatt med det som form5I 5 sikre mest mulig
ressurser til aktivitet. Dette forutsetter en effektiv organisasjon med tydelig ansvar- og
rollefordeling, gode digitate losninger og effektiv styring. M5Isettingen er 5 sikre en forankring
av «Idretten vil» ut i organisasjonsleddene og en effektiv styring som i storre grad sikrer
m5loppn5else. Det er igangsatt strategiske tiltak med utforming av et felles rammeverk for
organisasjonsstyring som innebaerer tydelige rolle- og ansvarsbeskrivelser, felles
nokkelindikatorer og en felles plattform for 5 fremskaffe styringsinformasjon ut til
organisasjonsleddene (digital styringsinformasjon).
Det er igangsatt folgende aktiviteter fremover for 5 operasjonalisere ambisjonene om en
enhetlig styring av idretten:

-

-

f5 p5 plass et felles nettsted for organisasjonsstyring for 5 sikre en felles struktur for
forbund og kretser (verktoy, mater ol)
sette prinsipper og malhierarki
vedta «Idretten skal» i IS
oppl ring av kretser og forbund i digitate losninger
gjennomfore meter med generalsekretaerer og organisasjonssjefer med fokus p5
styringsinformasjon og nokkelindikatorer
tilgjengeliggjore digital styringsinformasjon i 1. kvartal 2020

NIF er p5 en «reise» med 5 utvikle en bedre governance struktur samt sette tydeligere m51
med stone i systemer som muliggjor mating. Ambisjonen er at det til enhver tid skal v re en
sammenheng mellom strategien og mAlene og at alle organisasjonsledd skal v re med
p5 «Idretten vil og skal».

4

NIF har handlingsplaner og budsjetter innenfor hvert virksomhetsomr5de i forlengelse av
strategien og spillemiddelsoknaden. Ledergruppen i NIF jobber sammen p5 hvordan de internt
skal bidra til operasjonalisering med utviklingsplaner og handlingsplaner.
Det er formaliserte funksjonsbeskrivelser (stillingsbeskrivelser) til den enkelte som sist ble
oppdatert i 2017/2018.
NIF opplever at de ivaretar godt kriteriene fra KUD i forhold til hvordan man forvalter midlene.
Det er ikke utviklet et felles rammeverk for NIF og idretten for (A/rig p5 hvordan man m5ler
risiko ift. at m51 ikke n5s. Det gjennomfores ikke 5rlige KTI undersokelse ut mot
organisasjonsleddene, men det er mye dialog. Det er bl.a muter med alle swrforbund i *pet av
et 5r.
VEDTAK
KK tar gjennomgang av governance i NIF til orientering og det arbeidet som er
igangsett. Det fremst5r som et godt og grundig arbeid. NIF bur i arbeidet med 5 lage
felles strukturer ogs5 vurdere 5 gjore tilsvarende med 5 lage et felles rammeverk for
kartlegging og m5ling av risiko. Det vil ogs5 v re nyttig dersom man onsker A
konsolidere samlet for idretten hvor risikoene ligger ift. maloppn5else. Det kan ogs5
v re egnet som grunnlag for en samlet rapportering til IS. N5r NIF er godt p5 vei med
implementering av moderniseringsprogrammet kan det v re hensiktsmessig 5
gjennomfore en KTI undersokelse ut mot organisasjonleddene.

11-19/21

PRESENTASJON AV NIF SIN PLAN FOR HVERT AV DE FIRE STRATEGISKE
INNSATSOMRADENE I RIDRETTEN VIL!»

Bakgrunn
NIF sin strategi ble vedtatt p5 Idrettstinget og er en overordnet plan for hvordan NIF ser for seg
fremtiden og hvordan fremtiden planlegges h5ndtert samt hvilke konkrete aktiviteter som skal
gjennomfores. Ofte kan strategien v re beskrevet p5 flere niv5er i forskjellige styrende
dokumenter. Det bur v re en gjennomg5ende struktur — et m5lhierarki — i dokumentene som
knytter de overordnede m5lene til de konkrete aktivitetene p5 en tydelig m5te. M5lene bur
v re tydelig kommunisert og forst5tt av medarbeiderne p5 alle niv5er. Se sak 10-19/21 ift.
risikovurderinger som borgjores i forlengelse av strategien ift. de m5I som er satt — og
etablerte aktiviteter som er besluttet for 5 sikre at gjenst5ende risiko er p5 et akseptabelt niv5.
KK onsker 5 f5 presentert:
- prosess for de fire strategiske omrSdene (herunder risikovurderinger ift. de m5I som er satt)
og
- i forlengelse av risikovurderingene de aktiviteter man har valgt i "Idretten skal" for 5 sikre
eierskap, involvering og mSloppn5else i "Idretten vil".
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Beskrivelse
Det var et conske om at det ble laget et bedre strategidokument (IPD): kortere, enklere og
tydeligere var premissene. Samtidig skulle det v re retningsgivende. N5r det var vedtatt av IS
skulle det konkretiseres i «ldretten skal» med tydelige m51.
Prosessen med 5 komme frem til disse dokumentene inkluderte hele organisasjonen. Det
startet med 5 sende ut en sporreundersokelse til alle idrettslag ift.:
-

hva er det viktigste lagene skal jobbe med?

Det endelige utkastet til dokumentet «Idretten vil» ble sendt ut p5 Wring til forbund og krets
og det skulle fastsette retningen.
I «Idretten skal» finner man de retningsgivende m5Iformuleringene i «Idretten vil».
M5Isettingene i «Idretten skal» (brutt ned det som star i Idretten vil) skal la seg male — og
folges opp. IS skal vedta «Idretten skal» som er brutt ned p5 en fire5rig plan for «Livslang
idrett» - «Bed re id rettslag» - «Flere og bed re a nlegg» samt «Bed re toppidrett».
NIF opplever at de n5 har funnet mat som er relevante for hele organisasjonen. Det har v rt
horinger og arbeidsgrupper innenfor hvert satsningsomr5de — s rforbund og kretser. Ift. IPD
er alt blitt mer presist og m5lbart. «Idretten vil» skal sammen med «Idretten skal» v re
utgangspunktet for organisasjonsleddenes egne strategi- og handlingsplaner.
Organisasjonsleddenes operasjonalisering m5 folges opp ift. at de anvender dette som et
planverk — men hvor det kan v re forskjellig prioriteringer ift. rekkefolge p5 ting.
NIF er p5 vei til 5 bli bedre ift. 5 tenke konsekvenser av de valgene man tar opp mot de mAlene
som er satt. Det er n5 et mye stare eierskap i alle organisasjonsledd. Det er imidlertid ikke
etablert et felles rammeverk ift. hvordan man mater risiko.

VEDTAK
KK tar gjennomgang av NIF sin plan for hvert av de fire strategiske innsatsomrAdene i
«Idretten vil» til orientering. Dette fremst5r som et grundig arbeid. Det bor vurderes 5 lage
et felles rammeverk ift. risikokartlegging og m5ling— se sak 10-19/21.

12-19/21

NIFS STRATEGI FOR KOMMUNIKASJON MED TILHORENDE BEREDSKAPSPLAN

Bakgrunn
KK onsker 5 f5 innsikt i hvordan NIF jobber med kommunikasjon i forhold til medlemmer og
andre interessenter (nyttige arenaer). I den anledning einsker KK 5 f5 presentert:
-

-

Strategi, retningslinjer, rutiner og organisering (roller, ansvarsfordeling, kapasitet) av
kommunikasjon. Hvordan hensyntar disse overordnet strategi og verdier. Gir de god
veiledning og stotte til organisasjonen.
Risikovurderinger i forlengelse av m5I som ligger i strategien
Aktivitetsplaner i i forlengelse av strategi
NIFs ulike kanaler og former for A kommunisere med sine medlemmer og ovrige
Hvordan mater og overvaker NIF sin kommunikasjon til medlemmene og andre
Resultat av KTI- og evt omdomme undersokelser
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-

Beredskapsplaner ved vesentlige hendelser som kan berore medlemmer, onnclorrinne osv.
Hensyntar planen medlemmer, myndighetene, offentligheten, media og egen organisasjon
som gjor at NIF er godt forberedt n5r vesentlige hendelser oppstAr.

Beskrivelse
Idrettsglede er overbyggingen for kommunikasjonsstrategien som strekker seg fra 2019-2023.
Strategien skal bidra til at NIF nAr sine overordnede m5I gjengitt som prioritere omr5der og
hovedm5I i idrettspolitisk dokument «Idretten vil» og «Idretten skal». I forlengelse av
kommunikasjonsstrategien er det utformet en «perception management» - en form for
risikovurdering. Kommunikasjonsstrategien med sine handlingsplaner er «i bevegelse» ved at
den skal hensynta nye eksterne hendelser, informasjon osv. I strategien star det tydelig hvem
som skal uttale seg om hva. Kommunikasjon er et lederansvar i linjen. Klare roller og tydelig
kommunikasjon er en forutsetning for omdomnne, virksomhetskultur og maloppnAelse. Ved
gr5soner koordineres ansvar med berorte parter. Det er 5 Arsverk i kommunikasjonsavdelingen
sammen med en hos Olympiatoppen. Spillemidlene i storrelse p5virker aktiviteten i markedsog kommunikasjonsarbeide.
Det er gjort strategiske valg ift. deltakelse i samfunnsdebatten, egne
kommunikasjonspiattformer, prioritering av komnnunikasjonsm5I (spillemiddelsoknaden 2020)
og hvordan drive verdibasert kommunikasjon.
Det er gjort risikovurderinger hvor det er listet opp hvilke ufordringer NIF star overfor.
Kommunikasjonsavdelingen har hatt flere eksterne utfordringer som myter, mangelfull
kunnskap, utydelig identitet osv. I forlengelse av dette er det definert ulike tiltak. M5let er 5
tette gapet mellom virkelig oppfatning og onsket oppfatning. Avdelingen forventer A oppn5 en
mer m5lrettet kommunikasjon War CRM systemet er p5 plass.
Kommunikasjonsavdelingen har muter en gang per maned med alle lederne i de forskjellige
avdelingene inkl. Olympiatoppen for 5 spille inn saker. Det er kommunikasjonsavdelingen som
lager aktivitetplanene for «hvem er hvor n5r» rundt omkring i Norge og verden.
Det ble i mai 2019 gjennomfort en omdonnmeundersokelse i befolkningen og
organisasjonsleddene. Der NIF scorer for lavt skyldes det i hovedsak manglende kunnskap og
her er det etablert tiltak. Det er skissert et onsket fremtidsbilde som avdelingen jobber med —
«brand story» som skal v re et kompass. Avdelingen fremmet at de ogs5 gjor undersokelser
blant medlemmer i forhold om NIF leverer p5 de kommunikasjonsmalene som er satt. I tillegg
blir det rapportert p5 samlet aktivitet i avdelingen som presseoppslag, nyhetsbrev, trafikk p5
internett osv.
Det foreligger en beredskapsplan som ble presentert hvor avdelingen har planer om 5 trene
organisasjonen og styret; beredskapsovelse.

VEDTAK
KK tar gjennomgang av NIFs strategi for kommunikasjon med tilhorende
beredskapsplan til orientering. Det frennstAr som at formelle styringsdokumenter,
rammeverk og strukturer gir grunnlag for en mAlrettet kommunikasjon samt en
beredskap nAr det oppst5r kriser ol.
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13-19/21

TO AV MEDLEMMENE I KK TIL NIF SKAL WERE KK I IDRETTENS
STUDIEFORBUND

Bakgrunn
KK er blitt informert om at leder av NIF sitt KK skal vaere leder for KK i Idrettens studieforbund.
I tillegg skal ytterligere et KK-medlem i NIF vaere medlem av KK i Idrettens studieforbund.

Beskrivelse
ISF er en organisasjon som er opprettet av NIF i forlengelse av en utstrakt utdannings- og
opplwringsvirksomhet. Dersom man skal soke om stotte fra Kunnskapsdepartementet m5 det
foreligge en organisasjon hvorform5Isparagrafen er 5 drive opplwring. Det er de samme
medlemmene i ISF som i NIF.
ISF vedtok nye vedteker p5 tinget i nnai 2019. I protokoll fra ISF-tinget 2019 fremg5r det under
sak 10 at valgkomiteen fores15r de samme personene til ISFs styre som til Idrettsstyret, samt
de samme personer til kontrollutvalg for ISF som velges for NIFs kontrollutvalg. Forslaget ble
enstemmig vedtatt.
ISF er medlem av voksenoppl ringsforbundet som koster TNOK 50 per Sr. ISF mottar arlig
midler fra kompetansenorge (under kunnskapsdep) som g5r til kurs og utv.kostnader p5 IT
systemet i NIF. Tilskuddet i 2019 var ca. MNOK 9. Tildeling avhenger av omfang aktivitet
innenfor opplaering. Det var i 2018 2.768 kurs i regi av saerforbund og kretser. Det var totalt
36.687 deltakere. Arsresultatet i 2018 var 0.
Tildeling er etterskuddsbasert — men ISF har en buffer i de tilfeller hvor antall kurs er storre
enn hva man f5r tildelt midler til. ISF faller inn under kompetanseutvikling generelt i NIF.
VEDTAK
Idrettenss
studieforbund til orientering. KK vedtar at KK i
informasjon
om
KK i NIF tar
NIF skal vaere KK i ISF.
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Oslo, 28.10.2019
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