Norges idrettsforbund

INFORMASJON OM NIFs VIRKSOMHET
1. Prinsippet om åpenhet
VG har bedt om tilgang til åpen informasjon fra regnskapene til NIF i forbindelse med
artikkelen «åpenhet og pengebruk i norsk idrett». Temmelig likelydende henvendelser er
sendt til Norges Cykleforbund, Norges Friidrettsforbund, Norges Håndballforbund og
Norges Skiforbund. Norges Fotballforbund har tidligere mottatt og besvart en tilsvarende
henvendelse. Det som etterspørres er svært omfattende, og man ber om detaljert innsyn i
interne regnskaper. På generelt grunnlag er dette informasjon som ligger åpent tilgjengelig
på NIFs nettsider.
-

Se VGs henvendelse (.pdf)

NIF er grunnleggende positiv til åpenhet rundt idrettens kostnadsbruk, og egen
kostnadsbruk i særdeleshet. Våre medlemsorganisasjoner skal sikres god kunnskap om
hvordan NIF ledes og drives, herunder bruken av de midlene norsk idrett får gjennom det
offentlige. Det skal ikke være rom for tvil om at god økonomistyring og kostnadskontroll
er styrende for norsk idrett.
I likhet med mange andre, f.eks. pressen selv og de politiske partiene, faller de frivillige
organisasjonene utenfor offentlighetslovens virkeområde. NIF og de berørte
særforbundene har sammen vurdert de prinsipielle sidene ved å gi media ubegrenset
tilgang til informasjon på detaljnivå.
En frivillig organisasjon plikter å trekke en grense ved personvernet for ansatte og
tillitsvalgte, vise respekt for hva som kan opplyses om våre forretningspartnere, og opptre
ryddig i forhold til hva som gjengis fra inngåtte avtaler. Nettopp derfor har norsk idrett
strenge kontrollrutiner og har opprettet både interne og tingvalgte organer som ivaretar
kontrollhensynet på vegne av medlemmene.
Vi ser at det som etterspørres først og fremst er kostnader knyttet til personlige forhold og
områder som vil være gjenstand for opplysningsplikt og eventuelt fordelsbeskatning, så
som lønn, reise, representasjon etc. NIF kan ikke medvirke til at den enkelte ansatte,
tillitsvalgte eller forretningsforbindelse, urettmessig kommer i medias søkelys, og at
detaljert informasjon offentliggjøres uten den enkeltes samtykke eller mulighet for å
kontrollere at informasjonen presenteres korrekt og i en riktig kontekst. NIF ønsker ikke å
åpne for at media får en generell tilgang til enkeltbilag.
NIF ønsker imidlertid å bidra positivt med omfattende informasjon på et nivå som ikke
kommer i konflikt med personvernet og ansvarlig personalbehandling, slik at våre
medlemmer og media sikres god kunnskap om hvordan NIF ledes og drives, samt hvordan
midlene NIF får gjennom det offentlige brukes.
Det er naturlig at man er særlig opptatt av den øverste ledelsen i organisasjonen, og derfor
vil vi gi mer informasjon om de øverste lederne, presidenten og generalsekretæren. For
den øvrige ledergruppen er det naturlig å gi gjennomsnittstall, slik at omverden blir kjent
med nivået for lønn og godtgjørelser.

1

Norges idrettsforbund er en åpen og demokratisk organisasjon. Ethvert styre på alle nivåer
i organisasjonen - fra idrettslagsstyret til idrettsstyret – må svare for sine beslutninger og
pengebruk overfor medlemmene. Alle våre medlemsorganisasjoner har revisorer og
kontrollkomiteer som fører tilsyn og påser at pengebruken er i samsvar med vedtatt
budsjett og idrettens regelverk. Det er det offentlige som fastsetter regelverket for
rapportering på tildelte offentlige midler.
2. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)
Org.nr. 947 975 072 mva. underlagt offentlig regnskapsplikt.
Besøksadresse: Sognsveien 73, 0855 Oslo
Postadresse: Postboks 5000 Ullevaal Stadion, 0840 Oslo
Revisjon: Deloitte
Antall ansatte 2015*): 208 personer ansatt pr. 31.12.2015 som utførte 191 årsverk.
*)
Omfatter NIF sentralt, OLT og fellestjenestene, ikke idrettskretsene.
3. Kvartalsrapportering til Kulturdepartementet
Idrettsstyret avgir hvert kvartal regnskapsrapport med årsprognose til Kulturdepartementet
(KUD). I rapporten fremgår også situasjoner eller endrede rammevilkår som tilsier tiltak i
forhold til opprinnelig innrapportert budsjett. Rapporten gir KUD grunnlag for å rette
forespørsler til Idrettsstyret om forhold man ønsker utdypet.
4. Årsberetninger og regnskaper
NIFs årsberetninger og regnskaper m/noter fra alle år siden 2003 ligger til enhver tid
tilgjengelig på: https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/arsrapporter/.
5. Spillemiddelrapport
NIFs årlige rapport til Kulturdepartementet om bruken av spillemidler foregående år
ligger til enhver tid på https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/rapporter/.
Rapportene inneholder en overordnet rapport, en resultatrapport, en finansiell
resultatrapport, og NIFs årsregnskap med resultatregnskap, balanse, noter til regnskapet,
kontantstrømoppstilling, styrets årsberetning, revisors beretning, kontrollkomiteens
beretning, avdelingsregnskap, kostnadsoversikt post 1 og post 4, lønnskostnader,
finansiell resultatrapport, revisors rapport vedr. avtalte kontrollhandlinger.
6. NIFs organisasjonen
a) Idrettsorganisasjonene
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) er fellesorganisasjon
for den organiserte idretten i Norge. I internasjonal sammenheng er norsk idrett unik ved
at all idrett er samlet i en og samme organisasjon, herunder idrett for mennesker med
nedsatt funksjonsevne og utviklingshemmede. Individuelt medlemskap i idrettslag er
forutsetningen for deltakelse i norsk idrett, både idrettslig og organisatorisk.
Idrettslagene er medlemmer i NIF og særforbundene. Idrettslagene er frittstående og
selveiende enheter, bygd på demokratiske prinsipper.
Idrettsrådene er organisasjonsledd valgt av idrettslagene i en kommune. De er et
fellesorgan som skal fremme idrettens interesser lokalt og overfor kommunen.
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Idrettskretsene er et organisasjonsledd under NIF. Styret velges av organisasjonsleddene
i fylket, og skal fremme medlemmenes interesser overfor fylket og de sentrale
organisasjonene.
Særforbundene er medlemmer i NIF. De er tilsluttet sine respektive internasjonale
forbund og er den høyeste faglige myndighet på sin idretts område. Et særforbund består
av idrettslag som er tatt opp i NIF og i særforbundet. De fleste særforbundene har
særkretser eller regioner for å administrere aktiviteten i sitt område.

b) NIFs sentraladministrasjon
NIF sentrale administrasjon er organisert innenfor fire hovedområder: Olympiatoppen,
Idrettsutvikling, Organisasjon og Stabsavdelinger. Innenfor hvert av disse områdene har
NIF en rekke fagavdelinger som er den nasjonale forvaltnings- og rådgivingsfunksjonen
for idrettsorganisasjonene på sitt fagområde.

Aktivitetsregnskapene for de ulike virksomhetsområdene fremgår av årsregnskapet og
spillemiddelrapporten for hvert år. https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/arsrapporter/ og
https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/rapporter/.

3

7. NIFs inntekter – Hovedtall
NIF har totale inntekter på i overkant av 1,1 milliarder kroner. 86,9% av disse inntektene
kommer fra det offentlige, dvs. hovedsaklig spillemidler.

NIFs totale kostnader i 2015 beløper seg til overkant av 1,1 milliarder kroner. Hele 73,8%
er tilskudd som fordeles videre til andre organisasjonsledd i NIF, både sentralt, regionalt
og lokalt (idrettslag).

Ved regnskapsmessig årsavslutning 2015 ble tidligere avsetninger disponert slik at NIFs
frie egenkapital økte med kr 1,1 millioner. Dette er i tråd med vedtatt langtidsbudsjett på
Idrettstinget.
8. Detaljert kostnadsoversikt
a) Kompensasjonskomité
Fram til 2015 ble honorarer og annen kompensasjon til Idrettsstyret behandlet av styret
selv. På Idrettstinget 2015 vedtok man nye prinsipper for frikjøp av idrettspresidenten og
visepresidentene, samt styrehonorar for øvrige idrettsstyremedlemmer. Samtidig vedtok
Idrettstinget å nedsette en uavhengig kompensasjonskomite. Komiteen fastsetter
idrettspresidentens og visepresidentenes kompensasjonsordning, og fastsetter honoraret
for styremedlemmene i idrettsstyret.
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/246891793bc549bf84a688abe373fab5/idrettsti
nget-2015_1marsversjon.pdf.

b) Prinsipper for kompensasjon for idrettsstyret
Presidenten i Norges Idrettsforbund skal motta kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste
inntil 100% av fast stilling og skal kunne dekke sitt verv uavhengig av bosted.
Visepresidenter i Norges Idrettsforbund skal motta kompensasjon for tapt
arbeidsfortjeneste inntil 15% av fast stilling, i tillegg til styrehonorar. Visepresidentene i
Norges Idrettsforbund skal kunne dekke sitt verv uavhengig av bosted.
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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.
Styrehonorarene er i tingperioden budsjettert med en total ramme på inntil kr. 2,5 mill. pr.
år. Dette ble vedtatt under behandlingen av langtidsbudsjettet på idrettstinget. Det er lagt
til grunn at styrehonoraret kan justeres prosentvis i takt med NIFs lønnsoppgjør for
perioden.
c) Prinsipper med anvendelse for øvrige sentrale organisasjonsledd
Det har vært et utgangspunkt for Kompensasjonskomiteens arbeid at de modellene som nå
er utarbeidet og ligger til grunn for fastsettelsen av honorar og godtgjørelse for dagens
presidentskap og idrettsstyremedlemmer, skal danne grunnlag for fastsettelse av fremtidig
honorar- og godtgjørelser for NIFs presidentskap og idrettsstyremedlemmer.
På et overordnet nivå er det i tillegg et mål at 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 og godtgjørelser.
d) Fastsettelse av Idrettspresidentens honorar
Kompensasjonskomiteen har fastsatt følgende honorar og godtgjørelse for
Idrettspresidenten:
-

Årlig honorar: kr. 1.260.952,-.
Årlig fast bilgodtgjørelse: kr. 100.000,Årlig bostøtte: kr. 100.000,-.

Bostøtten forutsetter at han/hun har folkeregistrert adresse i en kommune som
vanskeliggjør daglig pendling mellom folkeregistrert bosted og en regelmessig
tilstedeværelse i Oslo, og som naturlig må løses gjennom et leie- og/eller eieforhold av
sekundær boenhet for en slik regelmessig tilstedeværelse i Oslo for utøvelse av
presidentvervet.
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.
Kompensasjonskomiteen har derfor fastsatt at NIF 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 Kompensasjonskomiteen gitt ytterligere rom for 3
tur/retur-reiser privat – arbeidssted (totalt inntil 90 enkeltreiser).
Pensjonsutgifter: Idrettspresidenten skal ikke tape pensjonsopptjening i henhold til
opprinnelig ordinært arbeid på presidentvervet i NIF med utgangspunkt i det tidspunktet
han/hun ble valgt til Idrettspresident. Det som her legges til grunn er pensjonsavtale med
hovedarbeidsgiver på valgtidspunktet for presidentvervet.
Reiser og opphold dekkes etter regning og de regler som gjelder for NIF for øvrig.
Det årlige honoraret til Idrettspresidenten er beregnet ut fra 14 G (1 G = 90068 per
01.05.2015), og honorarets referanse er satt til den årlige godtgjørelsen for
regjeringsmedlemmer, vedtatt av Stortinget med virkning fra 01.05.2015, på kr. 1 264 040
per år. Regjeringsmedlemmenes årlige godtgjørelse er rett i overkant av 14 G.
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e) Fastsettelse av visepresidentenes honorar
Kompensasjonskomiteen har fastsatt følgende honorar og godtgjørelse for NIFs
visepresidenter:
-

Årlig honorar: kr. 135.102,Årlig styrehonorar: kr. 60.045,Årlig bilgodtgjørelse: kr. 60.000,- (+ km etter statens satser)

Det årlige honoraret til visepresidentene er beregnet ut fra 15 % av 10 G (1 G = 90068 per
01.05.2015), og honorarets referanse er satt til den årlige godtgjørelsen for
stortingsrepresentanter, vedtatt av Stortinget med virkning fra 01.05.2015, på kr. 885 491
per år.
f) Fastsettelse av styremedlemmenes honorar
Kompensasjonskomiteen har fastsatt følgende honorar og godtgjørelse for NIFs
styremedlemmer:
-

Årlig styrehonorar: kr. 60.045,-

Det årlige styrehonoraret til styremedlemmene er beregnet ut fra 2/3 G (1 G = kr. 90068
per 01.05.2015).
Med henvisning til Idrettstingets vedtak, har Kompensasjonskomiteen lagt til grunn at de
ovennevnte honorarene til Idrettspresident, visepresidenter og styremedlemmene kan
justeres prosentvis i takt med den generelle prisstigningen i samfunnet forøvrig.
Kompensasjonskomiteen er valgt for hele tingperioden, og kan således bli bedt om å
vurdere innholdet i f.eks. evt. særskilte frikjøpsordninger for enkeltmedlemmer i
presidentskapet eller Idrettsstyret.
g) Honorar til idrettspresidenten
Sittende idrettspresident mottok styrehonorar til mai 2015, deretter lønn som
idrettspresident iht. prinsippene gjengitt ovenfor.
-

Utbetalt honorar var i 2015 kr. 704.000,-.

h) Lønn generalsekretær i 2015
Idrettsstyret har fastsatt generalsekretærens lønn i IS-møte 49, 2011-2015. Lønnen var i
2015:
-

Utbetalt lønn var i 2015 kr. 1.537.000,-.

Idrettsstyret la til grunn følgende prinsipper for nåværende generalsekretærs lønns- og
pensjonsvilkår:
Generalsekretærens årslønn fastsettes til en ramme tilsvarende i størrelsesorden 18 ganger
grunnbeløpet i Folketrygden (G). 1 G er pr. tiden kr. 90.068,-.
Generalsekretæren og NIF har en gjensidig rett til at generalsekretæren kan fratre som
generalsekretær fra og med fylte 62 år om ønskelig fra en av partene, mot at
generalsekretæren er til disposisjon som rådgiver for NIF, og med rett til å stå i 100 %
stilling frem til fratredelsesalder som pr. tiden er 70 år.
Lønn reduseres til i størrelsesorden 14 G ved en evt. overgang fra stillingen som
generalsekretær til rådgiverstilling i NIF.
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Generalsekretærens etterlønnsordning er på 12 månedslønner i henhold til den
eksisterende avtalen mellom generalsekretæren og NIF.
i) Gjennomsnittslønn NIF ledergruppe (inkl. OLT)
NIFs ledergruppe, under generalsekretæren, består av til sammen 19 personer, dvs.
avdelingsledere og høyere. Ledergruppens gjennomsnittlige årslønn er kr. 865 605,-.
Innenfor den samlede ledergruppen er gjennomsnittslønnen for OLTs ledergruppe (5 stk.):
kr. 940.200,-, og innenfor NIF ledergruppe sentralt (14 stk.): kr. 838.964,-.
j) Reiseoversikt for presidenten.
Mars
Juni
Juli
Juli
Oktober
Oktober
Desember

Formøte, European Games
Baku, Azerbaidjan
European Games
Baku, Azerbaidjan
Special Olympics Summer Games
Los Angeles, USA
IOC-session
Kuala Lumpur, Malaysia
IPC – årsmøte
Mexico City, Mexico
ANOC – Ass. of National Olympic Committees, Washington, USA
VM håndball kvinner
Herning, Danmark

I tillegg har idrettspresidenten en betydelig møtevirksomhet nasjonalt landet rundt, blant
annet grunnet oppfølging av idrettskretsene, regionale kompetansesentre, ulik
tingrepresentasjon, idrettstinget, møter med kommuner/fylker, kretsledermøter, eksterne
samarbeidspartnere etc. I 2015 har dette anslagsvis utgjort 60-70 reisedager.
k) Reiseoversikt for generalsekretæren.
Januar
Februar
Mars/April
April
Mai
Juni
Juli/August
August
August
September
September
Oktober
Oktober
November

VM alpint
VM SKI Nordiske grener
Deaflympics
SportAccord Convention
IOC
European Games
Special Olympics Summer Games
IOC Session
OL/PL-forberedelser til Rio 2016
Olympic Solidarity
Nordisk Møte 2015
ANOC GA
Special Olympics International
EOC GA

Vail, USA
Falun, Sverige
Khanty-Mansijsk, Sibir, Russland
Sochi, Russland
Lausanne, Sveits
Baku, Azerbaidjan
Los Angeles, USA
Kuala Lumpur, Malaysia
Rio de Janeiro, Brasil
Lausanne, Sveits
Aalborg, Danmark
Washington DC, USA
Washington DC, USA
Praha, Tsjekkia

I tillegg har generalsekretæren en betydelig møtevirksomhet nasjonalt landet rundt, blant
annet grunnet oppfølging av idrettskretsene, regionale kompetansesentre, ulik
tingrepresentasjon, idrettstinget, møter med kommuner/fylker, kretsledermøter, ungdomsOL, eksterne samarbeidspartnere etc. I 2015 har dette anslagsvis utgjort 70-80 reisedager.
l) Behovsvurdering av reiser og møtedeltakelse
NIF har klare retningslinjer og tett kontroll med alle krav om refusjon av reisekostnader
og andre utlegg. Alle reiser skal forhåndsgodkjennes av overordnede. Overordnede skal
vurdere om reisen er formålstjenlig ut i fra en faglig vurdering. Både behovet for reisen og
antall som deltar på reisen skal vurderes (i prosjekter er det kun personer som deltar i
prosjektet som kan få godkjent reise).
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Dette gjelder også for Idrettsstyrets medlemmer, som kun får refundert kostnader til
deltakelse på styrets egne møter og aktiviteter, samt representasjonsoppgaver for NIF i
egenskap av styremedlem.
m) Kostnadsdekning etter regning
Alle reiser dekkes etter regning dvs. kun reelle utlegg til kost og losji. Alle reiser skal som
en hovedregel foretas på billigst mulig måte. Vårt reisebyrå, Amex, benyttes ved bestilling
av reiser. Når det gjelder reiser og overnatting skal man, i den grad det lar seg gjøre,
benytte seg av NIFs partneravtaler med SAS, Scandic og Hertz, så langt dette er mulig.
n) Dokumentasjon og attestasjonsrutiner
Når man ber om refusjon for utgifter man har hatt, krever NIF av man benytter standard
reiseregningsskjemaer, utleggsskjemaer og elektroniske reiseregningssystem. Kvitteringer
registreres elektronisk og vedlegges. Det skal alltid påføre formål og deltakere hvis
refusjonen gjelder mer enn en deltaker. På kvitteringer vedrørende bespisning skal man
alltid påføre samtlige deltakere. Alle reiseregningsskjemaer og utleggsskjemaer
kontrolleres på minst 2 nivåer. De attesteres av administrativt ansvarlig for aktiviteten, før
det anvises av budsjettansvarlig avdelingsleder. For Idrettsstyrets medlemmer kontrolleres
alle regninger av Styresekretæren.
o) Controllerfunksjonen
NIFs økonomiavdeling har tre controllere som følger opp hver sine avdelinger. Disse
følger opp budsjettprosessen og kontrollerer alle utbetalinger på avdelingenes budsjetter.
Det skjer ingen utbetaling før alt er kontrollert av NIFs økonomiavdeling ved ansvarlig
controller og økonomisjefen. Innkomne fakturaer fra eksterne leverandører og/eller
samarbeidspartnere honoreres ikke uten at det foreligger en formell avtale for leveransen.
p) Revisjon
I tråd med NIFs lov § 2-11 er NIF regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret er
kalenderåret. NIF følger derfor regnskapsloven og revisorloven. Revisor engasjeres av
Idrettstinget for kommende tingperioden. NIFs revisor er Deloitte. Revisors
kontrollhandlinger er regulert gjennom revisjonsloven. Rapportene følger årsregnskapet
og er tilgjengelig på våre nettsider (https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/arsrapporter/).
q) Kontrollkomiteen
I tråd med NIFs lov § 2-12 er skal Idrettstinget velge en kontrollkomité for føre tilsyn med
organisasjonsleddets økonomi. Kontrollkomiteen skal påse at organisasjonsleddets midler
er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de
foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med organisasjonsleddets lov og
beslutninger fattet av årsmøte/ting. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at
organisasjonsleddets interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.
Kontrollkomiteen kan be engasjert revisor utføre spesielle revisjonshandlinger som den
ønsker utført, dersom kontrollkomiteen finner det påkrevd. Slike arbeidsoppgaver kan
ikke være i strid med gjeldende revisorlovgivning. Særskilt instruks må i slike tilfeller
utarbeides av kontrollkomiteen. Styret må informeres om eventuelle økonomiske
konsekvenser av ekstra arbeidsoppgaver for revisor. Kontrollkomiteens rapport er
tilgjengelig på våre nettsider (https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/arsrapporter/).
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r) Summerte kostnader i organisasjonen (reise, overnatting m.v.)
Det henvises til årsregnskapet 2015 note 5. De totale reise- og oppholdskostnadene for
NIF summerer seg til kr 30,3 millioner. Dette omfatter hele virksomheten, også
Olympiatoppen og deltakelsen i internasjonale mesterskap i NIFs regi.
s) Større møter og begivenheter hvor NIF har deltatt.
NIF har årlig store arrangementer i egen regi, samt ansvarlig for felles deltakelse i store
internasjonale arrangementer og møter. Vi gjengir kostnadsrammen for fire store
arrangementer i 2015:
-

Deltakelse European Games (2,0 mill.)
Idrettstinget 2015 (1,5 mill.)
Deltakelse Special Olympics World Games (2,7 mill.)
Deltakelse Deaflympics (0,3 mill.)
Forberedelser ungdoms-OL 2016 (2,0 mill.)

t) Internasjonal representasjon
NIF har i 2015 hatt relasjoner til Den internasjonale olympiske komité (IOC) ved IOCmedlem Gerhard Heiberg og IOC-medlem Ole Einar Bjørndalen som sitter i IOCs
utøverkommisjon. I tillegg er Ådne Søndrål medlem i IOCs markedskommisjon.
NIF har i 2015 vært representert i Den internasjonale paralympiske komité (IPC) ved vårt
medlem i IPCs utøverkomité, Eskil Hagen. I tillegg er Bjørn Omar Evju medlem i IPCs
utviklingskomité og Terje Roel i IPCs paralympiske leker-komité.
NIF har i 2015 vært representert i De europeiske olympiske komiteer (EOC) gjennom to
av EOCs underkomiteer. Bjørn Sigurd Sommerfeldt i EOCs olympiske leker-komité,
mens Thomas Torgalsen er medlem i EOCs medisinske komité.
I tillegg til de nevnte representantene i IOC, IPC og EOC har NIF i 2015 vært representert
ved flere internasjonale idrettskonferanser, møter og arrangementer: Generalforsamlingen
til Association of National Olympic Committees (ANOC) i Washington, IPCs
generalforsamling i Mexico City, Den 127. IOC Sesjon i Kuala Lumpur, Special
Olympics World Games i Los Angeles, SportAccord Convention i Sochi, EOCs
generalforsamling i Praha, European Paralympic Committees generalforsamling i Lisboa,
generalforsamlingen til ENGSO og ENGSO Youth i Lisboa, ENGSO Forum i Brussel,
European Evening of Sport i Brussel, European Games i Baku, Deaflympics i KhantyMansijsk, Barents Summer Games 2015 i Oulu, Nordisk idrettsmøte i Ålborg, De
nordiske handikapidretts-forbundenes årlige møte i Reykjavik, samt at NIF sendte to
representanter til Det internasjonale olympiske akademis sesjon for unge deltakere og en
representant til sesjonen for utdanning.
u) Konsulenter
Norges idrettsforbund har en sentral organisasjon som er slank og tydelig designet for å
følge opp idrettsorganisasjonen og de faglige primæroppgavene og forvaltningen av
idrettens ulike økonomiske fordelinger. Det ville ikke være ansvarlig å bygge opp, på
permanent basis, nødvendig kapasitet til å løse akutte toppbelastninger og oppgaver som
krever spesiell spisskompetanse. NIF kjøper derfor, på ordinær basis, ulike typer
spisskompetanse gjennom året. I 2015 omfattet dette 266 ulike oppdragstakere
(leverandører). Gruppert utgjorde kostnadene i 2015:
-

IT tjenester for kr. 18,8 mill. innenfor IT-området til ledelse, utvikling og drift.
Juridisk bistand for kr. 1,9 mill.
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-

Olympiatoppen kjøpte idrettsfaglig bistand for kr. 6,1 mill.
Idrettsfaglig bistand innenfor bistandsområdet kr. 2,3 mill.
Legetjenester og fysioterapi for kr. 1,8 mill.
Andre fremmedtjenester utjorde kr. 8,0 mill.

Innenfor fremmedtjenester ligger en rekke ulike oppdrag, som ledelse av store faglige
seminarer, nasjonale kampanjer, utarbeidelse av fagstoff og faktagrunnlag, og rådgiving
innenfor markedsarbeid og kommunikasjon.
Disse eksterne bidragsyterne er til dels godt kjent for omverden, men vi kan av
forretningsmessige hensyn ikke åpne for å angi det enkelte selskap eller omsetningen
knyttet til oppdragene. Det kommer inn under vårt behov for å respektere våre
leverandørers rett til å holde viktige sider ved sin forretningsvirksomhet utenfor
konkurrenters og andres kunnskap.
Vi gjør imidlertid ett unntak fra prinsippet nevnt i forrige avsnitt. First House har bistått
og bistår NIF etter behov med arbeid knyttet til blant annet presentasjoner i forbindelse
med internasjonal tjenesteoppdrag, analyser/utredninger, medietrening og markedsarbeid.
9. Kursdeltakelse
NIFs samlede kurs-, seminar- og møtevirksomhet omfattet i 2015 til sammen 1311
deltakere. Total kostnad var kr 3 206 526.
Mye av dette er skolering og koordinering av faglig ansatte i NIF, særforbundene og
idrettskretsene på deres primære virkeområder. For noen faggrupper er dette nødvendig
for å opprettholde autorisasjoner og være faglig oppdatert.
Men mer enn halvparten var i 2015 faglig skolering av IT-ansatte og andre ansatte i
forbindelse med en bred oppgradering av idrettens felles teknologiplattform og
kontorstøttesystemer.
Kurs-, seminar- og møtevirksomheten omfattet følgende områder: OLT fag, forskning og
utvikling, OLT tilskudd, kvalitetssikring og oppfølging særforbund, Drift av OLT og
Toppidrettssenteret, Organisasjonsområdet, Juridisk avdeling, Idrett for
funksjonshemmede, Idrettsutviklingsområdet, Barn, ungdom og bredde,
Kompetanseområdet, Idrettens kompetansesenter innlandet, Internasjonalt arbeid,
Informasjonsområdet, Markedsområdet, Lovpålagte oppgaver, Arrangementer,
Personalområdet, Generalsekretærene, Samfunnskontakt, Økonomiområdet, Idrettens
regnskapskontor, Endringsarbeid, Administrasjonsområdet, Helse og rehabilitering,
Idrettens hus, IT, Idrettens fredskorps.
10. Tidligere år (2013 og 2014)
Det fremstår som unødvendig å gå lengre bak i tidligere års regnskaper m.v., all den tid
dette er avsluttede årsregnskaper og årsberetninger som er behandlet og godkjent av
aktuelle kontrollorganer og Idrettstinget i 2015.
Disse rapportene ligger åpent på våre nettsider: https://www.idrettsforbundet.no/omnif/arsrapporter/.
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