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Sak 179: Protokoll IS-møte 22 (2011-2015).
Referat fra presidentskapets møter 24.05.2013 og 19.06.2013.
Vedtak:
Idrettsstyret vedtok protokoll fra IS-møte nr. 22 (2011-2015).
Idrettsstyret tok referat fra presidentskapsmøtene 24.05.2013 og 19.06.2013 til orientering.

Sak 180: Oppfølging av anbefalinger fra det eksterne toppidrettsutvalget
Idrettspresidenten innledet til saken.
Toppidrettssjef Jarle Aambø og Olympiatoppens utviklingssjef Helge Bartnes var tilstede
under behandlingen av denne saken.
Idrettsstyret behandlet spørsmålet om evaluering av OL/PL 2012 og fremtidige prioriteringer
ved Olympiatoppen i sitt møte nr. 13 (2011-2015), 22.08.2012, IS-sak 112. Vedtaket var at
Toppidrettssjefen iverksetter og leder NIFs interne evalueringsarbeid, Idrettsstyret oppnevner
i tillegg et arbeids- og evalueringsutvalg som skal se på hvordan norsk idrett skal møte
fremtidens internasjonale toppidrettsutfordringer.
Det eksterne toppidrettsutvalget, ledet av idrettsstyremedlem Tom Tvedt, overleverte
05.04.2013 sin faglige utredning til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske
komité.

Idrettsstyret behandlet rapporten i sitt ekstraordinære møte nr. 20 (2011-2015), 08.04.2013,
IS-sak 168. Idrettsstyret vedtok å sende det eksterne toppidrettsutvalgets utredning på høring
i organisasjonen blant særforbundene og idrettskretsene, samt Olympiatoppen og NIFs
utøverkomité, med svarfrist 13.05.2013. Idrettsstyret vedtok å avvente utfallet av denne
høringen før operasjonelle beslutninger i saken treffes. Samtidig ble det eksterne
toppidrettsutvalget besluttet nedlagt.
NIF mottok høringsinnspill fra 14 særforbund, 17 idrettskretser, fra særforbundenes
fellesorganisasjon, fra utøverkomiteen og fra Olympiatoppen. Saken ble tatt opp til debatt
01.06. 2013 under Ledermøtet 2013 i Sandefjord, hvor det var 25 innlegg i saken i tillegg til
idrettspresidentens oppsummering.
Generalsekretæren oppnevnte en intern arbeidsgruppe, ledet av ass. generalsekretær Øystein
Dale, til å forberede saken foran Idrettsstyrets behandling 24. juni. I arbeidsgruppen deltok
fra Olympiatoppen: Jarle Aambø, Tore Øvrebø, Marit Breivik og Helge Bartnes. Fra NIFs
utviklingsavdeling deltok Anja Veum og Arnfinn Vik. Ass. generalsekretær redegjorde for
arbeidet som er gjort i denne gruppen så langt.
Tilbakemeldingene fra organisasjonen, både i form av de formelle høringssvarene og fra
talerstolen på NIFs Ledermøte i Sandefjord, gav uttrykk for støtte til anbefalingene fra det
eksterne toppidrettsutvalget. Idrettsstyret var enige om at disse tydelige signalene må tas på
alvor og følges opp i praktisk handling, styrt av klare strategier, gode prosesser og
ansvarslinjer i henhold til toppidrettsutvalgets anbefalinger. Idrettsstyret ga mandat til
generalsekretæren å implementere de vedtak som styret nå har vedtatt i denne saken.
Vedtak:
1. Generalsekretæren bes om å følge opp anbefalingene fra det eksterne toppidrettsutvalget
gjennom nødvendige faglige og administrative prosesser. Det skal gjennomføres en ny
målsettingsprosess både for OL og Paralympics i 2014 og 2016, samt at det forberedes et
langsiktig målsettingsarbeid for norsk toppidrett som legges fram for Idrettsstyret i 3. kvartal
2013. Generalsekretæren må, gjennom Olympiatoppen og Utviklingsavdelingen, og i
samarbeid med organisasjonen videreutvikle gode modeller for styrking av regionale
kompetansesentra og for utviklingen av toppidretten regionalt. Dette arbeidet skal særskilt ta
vare på utøvere, trenere og ledere som viser gode evner, og som sørger for at
utviklingsmiljøene fortsetter å skape bredde og utviklingsmuligheter. Idrettsstyret ber også
om at et dedikert og målrettet arbeid med idrettens verdiplattform videreutvikles og
implementeres i toppidretten.
2. Olympiatoppens ansvar, roller og rapporteringslinjer er fastslått, herunder toppidrettens
rapporteringslinje gjennom generalsekretæren til Idrettsstyret i henhold til
toppidrettsrapportens anbefalinger.
3. Generalsekretæren bes om å gjennomføre en implementeringsprosess for ny
organisasjonsmodell i Olympiatoppen. Under toppidrettssjefen organiseres Olympiatoppen

med tre hovedansvarlige resultatenheter i henhold til toppidrettsutvalgets anbefalinger.
Funksjonsbeskrivelser og kravspesifikasjon som ivaretar rolle-, ansvars- og
kompetansemessige forhold, for alle disse fire ledende stillingene fremlegges Idrettsstyret til
behandling på IS-møte nr. 24 (2011-2015).
4. Generalsekretæren bes om å etablere en intern operativ og administrativ styringsgruppe
for å koordinere arbeidet med oppfølging av de foreslåtte tiltakene under ledelse av ass.
generalsekretær og med toppidrettssjefen og utviklingssjefen som faste medlemmer.
Styringsgruppen må fritt trekke til seg spisskompetanse på de områder som behandles, og
legge vekt på god dialog med relevante representanter for særforbundene.
5. Idrettsstyret ber generalsekretæren om å legge den økonomiske opptrappingsmodellen som
ble presentert under Ledermøtet i Sandefjord 1. juni 2013, budsjettmessig til grunn for
utviklingsprosessene. Idrettsstyret ber videre generalsekretæren, som tidligere vedtatt, om at
det paralympiske arbeidet blir prioritert ved økonomisk opptrapping. Regional
toppidrettsutvikling og arbeidet med morgendagens toppidrettsutøvere skal også prioriteres
ved den økonomiske styrkingen av toppidrettsarbeidet. Idrettsstyret ber om en oppdatering og
gjennomgang av kompetanse relatert til oppgaver og stillinger i Olympiatoppen, og ber
generalsekretæren fremlegge dette for Idrettsstyret i 3. kvartal 2013. En kompetansemessig
styrking i Olympiatoppen må gjøres på bakgrunn av det til enhver tid gjeldende budsjett og i
henhold til de vedtatte og prioriterte mål og arbeidsoppgaver.

Sak 181: Spillemiddelsøknad 2014
Spillemiddelsøknaden for 2014 baserer seg på malen fra søknad om spillemidler for 2013. På
disse områdene har det vært dialog med både KUD og særforbundene på administrativt nivå
for å avklare hvordan ansvar og finansiering kan formuleres innenfor hvert punkt i den nye
søknaden.
Årets søknad representerer en oppfølging av diskusjonen og resolusjonen fra Ledermøtet
2013 når det gjelder ambisjonsnivå og forslaget til disponering av økte midler fra en endret
tippenøkkel.
I søknaden opprettholdes et tydelig fokus på prinsippet om årlig justering for lønns- og
prisjustering i fremtidige tildelinger.
Søknaden er for øvrig utarbeidet med utgangspunkt i Idrettspolitisk dokument 2011-2015,
men er i tillegg gjennomgått av fagavdelingene med tanke på saker som nå er kommet på
dagsorden for Idrettsstyret og de idrettspolitiske utvalgene.
Vedtak:
1) Idrettsstyret godkjenner det foreliggende utkastet til søknad om spillemidler for 2014 som
grunnlag for høring og innspill fra særforbundene og idrettskretsene. Høringsfristen settes til
31. august 2013.

2) Idrettsstyret vil informere om status i arbeidet med søknad om spillemidler på
idrettskretsledermøtet og dialogmøtene med særforbundene og idrettskretsene i september før
endelig behandling i Idrettsstyret.

Sak 182: Revidert sammensetning av NIFs politiske utvalg
1. visepresident innledet til saken.
Med ref. til IS-sak 140 i IS-møte nr. 16 (2011-2015), skal sammensetningen av
NIFs politiske anleggsutvalg, integreringsutvalg og forskningsutvalg revideres.
Den enkelte utvalgsleder må gjøre en vurdering av behovet for å gjøre utskiftninger i sine
respektive utvalg. Det bør f.eks. gjøres utskiftningsvurderinger dersom utvalgsmedlemmer
ikke lenger innehar et verv i en idrettskrets eller i et særforbund. Primært bør samme
særforbund eller idrettskrets forespørres om å foreslå en ny kandidat, men hensyn til
geografisk representasjon, fagspesifikk kompetanse og kjønnsmessige hensyn må fortsatt
ivaretas i utvalgssammensetningene.
På bakgrunn av utvalgsledernes innspill til revidert sammensetning av de nevnte utvalgene vil
generalsekretæren innstiller på reviderte utvalgssammensetninger til Idrettsstyret i løpet av 3.
kvartal 2013.
Vedtak:
Idrettsstyret ber om at generalsekretæren, i samarbeid med angjeldende utvalgsledere
fremlegger et konkret forslag til en revidert sammensetning av NIFs politiske anleggsutvalg,
integreringsutvalg og forskningsutvalg i løpet av 3. kvartal 2013.

Sak 183: Nye retningslinjer Post 3 – barn, ungdom og bredde
Idrettspresidenten innledet til saken.
Det har i flere år vært et ønske fra både særforbundene og NIF å gjøre en grundig vurdering
av post 3-ordningens innretning i retning av å bli mer resultatbasert.
NIFs utviklingssjef, Anja Veum, gjennomgikk forslag til nye retningslinjer for post 3 – barn,
ungdom og bredde, med ref. til IS-sak 130 i IS- møte nr. 15 (2011-2015). Idrettsstyret sendte
23. juli 2012 ut ”Høring på utkast til revidert forvaltningsordning for post 3” til
særforbundene og idrettskretsene. Den gjennomførte høringsrunden resulterte i bred støtte til
ordningen, både prinsipielt og praktisk. Høringssvarene ble i etterkant behandlet av både
Kompetanseutvalget og Aktivitetsutvalget. Begge utvalgene ga ordningen sin fulle støtte.
Post 3-ordingens hovedinnretningen med fokus på barn, ungdom og bredde skal ikke endres.

I ny ordning for fordeling av post 3 ble følgende fire kategorier som tildelingsgrunnlag
foreslått:
 Aktivitetsomfang
 Aktivitetsutvikling
 Kompetanseutvikling
 Kvalitet og verdigrunnlag
Den nye post 3-ordningen vil operasjonalisert i 2013, med utgangspunkt i fjorårets tall. Det
vil videre bli en gradvis innfasingsperiode for ordningen frem mot 2016.
Vedtak:
1. Idrettsstyret vedtar de foreslåtte vekttallene og fordelingsprinsippene som grunnlag for
fordeling av post 3-midlene mellom særforbundene med gradvis innfasing fra 2013.
2. Innfasingen skal skje på en forutsigbar måte, slik at en sikrer kontinuitet og gir nødvendig
tid til omstilling der det blir merkbar forskjell mellom tilskuddsrammene innenfor gammel
og ny beregningsmodell.
3. Idrettsstyret vil sikre nødvendig forutsigbarhet og kontinuitet i aktivitetstilbudet ved at
tilskuddsmottakerne mottar minimum 95 % av tilskuddsbeløpet i 2013.
4. Deretter skal tilpasningen til tildelte rammer etter nytt system skje gradvis og med like
store deler over 3 år og med en årlig minimumsgaranti på 90 % av foregående års
tildeling.

Sak 184: Dispensasjonssøknad fra Norges Skytterforbund
1. visepresident innledet til saken.
Norges Skytterforbund (NSF) fremmet 13.04.2013 en henvendelse til NIFs
organisasjonsavdeling vedrørende valgbarhet for et styremedlem, Jf. Lovnorm for særforbund
§ 8.3 ledd.
I brev fra NIF til NSF datert 22.04.2013 tilkjennegis at angjeldende styremedlem ikke ansees
å være valgbar. Styret i NSF har derfor bedt Idrettsstyret behandle saken.
NIF har lovfestet en begrensning i valgbarheten for ansatte/ oppdragstakere, som kan
sammenlignes med ansatte. Hensynet bak regelen er å understreke skillet mellom
ansatte/oppdragstakere og tillitsvalgte innenfor idretten. Ansatte/oppdragstakere skal ikke
kunne påvirke sin egen arbeidssituasjon/oppdragsmengde gjennom tillitsverv. Etter ordlyden
må det derfor foreligge «særlige forhold», som kan begrunne at dispensasjon skal gis.
Idrettsstyret finner på bakgrunn av fremlagte fakta i saken at det ikke foreligger særlige
forhold som tilsier dispensasjon i dette tilfellet.

Vedtak:
Idrettsstyret gir ikke Grete Nilsen dispensasjon fra NIFs lov § 2-6 som varamedlem i styret i
Norges Skytterforbund.

Sak 185: Innstilling kostnadskrevende anlegg 2013
1. visepresident innledet til saken.
I Hovedfordelingen av spillemidler til idrettsformål for 2013 ble det avsatt totalt 40 millioner
kroner til anleggspolitisk program, hvorav 22 millioner kroner skal tildeles kostnadskrevende
anlegg. Kulturdepartementet (KUD) har i tillegg bestemt at 8 millioner kroner av tidligere
bevilgede midler til ordningen skal fordeles i år.
KUD ber NIF, i brev datert 22.04.2013 utarbeide et forslag til fordeling av 30 millioner
kroner innen 15.07.2013.
NIF sendte 29.04.2013 brev til alle særforbundene og ba disse komme med forslag til anlegg
innen 27.05.2013. NIF mottok 15 søknader fra i alt 17 særforbund.
Det er søkt om vesentlig større tilskudd enn det som skal fordeles. De fleste søknadene
tilfredsstiller KUDs krav. For å skille søkerne har generalsekretæren valgt å vektlegge
følgende punkter utover KUDs krav:
 om prosjektene er av høy viktighet for særforbundene
 om særforbundene har fått tildelt midler tidligere som ikke er disponert
 hvor mye særforbundene er tildelt totalt
 hvor mye særforbundene har blitt tildelt de siste årene
Generalsekretærens innstilling til Idrettsstyret er i tråd med NIFs politiske anleggsutvalgs
innstilling. De aktuelle anleggsprosjektene som er innstilt fra generalsekretæren til
Idrettsstyret har alle en høy grad av finansiell og prosjektmessig troverdighet.
Det innstilte halfpipeprosjektet fra Norges Snowboardforbund og Norges Skiforbund er også
knyttet til konkrete behov for et slikt anlegg i forbindelse med YOG 2016, og vurderes derfor
som særskilt viktig å få realisert.
Vedtak:
Følgende innstilling oversendes Kulturdepartementet:
Norges Cykleforbund
Norges Friidretsforbund og Norges Klatreforbund
Norges Håndballforbund
Norges Roforbund og Norges Padleforbund
Norges Skiforbund kr. 1,5 millioner
Norges Skiforbund og Norges Snowboardforbund

kr. 2,0 millioner
kr. 5,0 millioner
kr. 4,0 millioner
kr. 2,5 millioner
kr. 2,5 millioner

Norges Skiskytterforbund
Norges Skøyteforbund og Norges Bandyforbund
Norges Svømmeforbund
Norges Vannski- & Wakeboardforbund

kr. 2,5 millioner
kr. 4,0 millioner
kr. 5,0 millioner
kr. 1,0 millioner

Sak 186: Strategi og retningslinjer for NIFs arbeid som medlem av Initiativ for Etisk
Handel
Generalsekretæren innledet til saken.
Idrettsstyret vedtok å bli medlem i organisasjonen ”Initiativ for Etisk Handel” (IEH) i
IS-møte 27 (2004-207), 24.10.2006, IS-sak 279.
I forbindelse med utarbeidelsen av NIFs rapport til IEH for 2012 oppsto en dialog som
nødvendiggjorde avklaringer mellom NIF og IEH m.h.t. NIFs rolle som
medlemsorganisasjon og hvilke forventninger IEH kunne ha til norsk idrett. Møtet ble
avholdt 13. juni 2013 og var meget klargjørende for begge parter. Det er sentralt for IEH å
være trygg på at både medlemskapet og sentrale strategier er forankret i
medlemsorganisasjonenes ledelse.
Oppfølgingen av NIFs forpliktelser knyttet til medlemskapet i IEH er verdiarbeid i praksis,
og det er viktig at NIF evner å fremstå med troverdighet i oppfølgingen av forpliktelsene et
slikt medlemskap innebærer. Dette er ikke minst viktig med tanke på de prosesser som NIF er
en del av relatert til både YOG 2016 og en mulig søknad om OL/PL 2022.
NIF har for øvrig som første Olympiske komité i internasjonal sammenheng, gjennomført et
møte med Human Rights Watch relatert til arbeidsforhold i Russland i forbindelse med
forberedelsene til OL/PL i Sotchi.
Vedtak:
1. Norsk idrett skal arbeide for at grunnleggende menneskerettigheter,
arbeidstakerrettigheter og miljø ivaretas i sin egen virksomhet nasjonalt og
internasjonalt.
2. NIF skal samarbeide med Initiativ for etisk handel (IEH) om å fremme disse hensynene
internasjonalt gjennom de internasjonale organisasjonene NIF og særforbundene er
medlem av eller samarbeider med.
3. Norsk idrett skal arbeide for at grunnleggende menneskerettigheter,
arbeidstakerrettigheter og miljøhensyn blir tydeliggjort og tillagt avgjørende vekt ved
tildeling av store internasjonale mesterskap og konkurranser.
4. NIF skal samarbeide med IEH om å følge opp og kontrollere idrettens leverandører
nasjonalt og internasjonalt i tråd med NIFs Retningslinjer for etisk handel.
5. Idrettsstyret vedtar reviderte retningslinjer for etisk handel i tråd med fremlagte forslag.
.

Sak 187: Arbeid for etablering av forskningssenter for toppidrett
NIFs utviklingssjef, Anja Veum, innledet til saken.
NIFs forskningsutvalg, ledet av idrettsstyremedlem Oddvar Johan Jensen, har jobbet med
saken relatert til etablering av forskningssenter for toppidrett i en tid.
Fra 2007 har de økonomiske ordningene for idrettsforskning i stor grad vært knyttet til
nasjonale sentra innen ulike områder. Idrettsforbundet har støttet en slik sentermodell, og i
IPD 2011-2015 står det spesifikt at norsk idrett støtter sentertankegangen når det gjelder
forskning.
«Senter for trening og prestasjon» fikk fra starten av et svært vidt mandat, og
tilbakemeldinger fra både Olympiatoppen og resten av norsk idrett, viste at de ikke treffer
organisasjonen godt nok med sin forskningsinnretning. Dette kom også godt frem i
Kulturdepartementets eksterne evaluering av forskning på Kulturfeltet, og det såkalte
«Grund-utvalget» anbefaler at senter for trening og prestasjon splittes i to: én for
ungdomsidrett og ett for toppidrett. Det er vedtatt at «Senter for trening og prestasjon» nå
skal ha en annen profil, og retter seg nå mer mot ungdomsidrett. Det oppstår derfor et behov
for å dekke forskning på toppidrett og prestasjonsutvikling relatert til de behov som ikke er
dekket av eksisterende sentra.
NIFs forskningsutvalg anser det som uheldig dersom senter for toppidrett utelukkende skulle
bli fysisk lokalisert ett sted. Forskningsutvalget ser for seg en sentermodell der en knytter
flere forskningsmiljøer sammen i et nasjonalt nettverk for å skape en større samlet og
koordinert kraft i dette arbeidet.
Behovene for økt forskning på toppidrett og prestasjonsutvikling er primært på følgende
områder:
- Trening– og prestasjonsutvikling
- Ernæring
- Idrettspsykologi
- Etikk- og verdirelaterte områder
Norsk idrett er avhengig av at forskningen er objektiv, og at den har en vitenskapelig
uavhengighet i relasjon til de det forskes på. Generalsekretæren foreslår derfor at et fjerde
senter opprettes utenfor OLT. Generalsekretæren vil i denne fasen utrede videre ulike
konkrete alternativer for organisasjons- og driftsform, økonomiske konsekvenser, og den
tverrfaglige idrettsforskning og dets potensiale for utvikling. Generalsekretæren vil diskutere
dette spørsmålet videre med idrettsstyremedlem Oddvar J. Jensen, og ass. generalsekretær
Øystein Dale.
Generalsekretæren vil komme tilbake til Idrettsstyret i løpet av høsten 2013 med en
anbefaling relatert til dette området.

Fra forskningsutvalgets side har det vært viktig at en slik modell ikke skal ende med at
Olympiatoppen fratas det operative ansvaret for toppidrettsutviklingen, men at
Olympiatoppen kan få et nytt og styrket verktøy for sitt utviklingsarbeid. Det har også vært
viktig for forskningsutvalget at kunnskap fra ulike kompetansemiljøer koples sammen. Det er
også sentralt at NIF, gjennom opprettelsen av et slikt senter, evner å ta en utfordrerolle
overfor forskningsinstitusjonene.
Idrettsstyret var opptatt av å se dette arbeidet i en større helhet, herunder å kople sammen
anbefalingene fra det eksterne toppidrettsutvalgets rapport med forskningsutvalgets
anbefalinger relatert til toppidrettsforskning.
Vedtak:
1. Utvide sentermodellen til fire sentra med spesifikt ansvar for forskning innenfor
idrettsområdet:
a. Senter for idrettsskadeforskning ved NIH
b. Senter for trening og prestasjon/ ungdom ved NIH
c. Senter for idrettsanlegg og teknologi ved NTNU
d. Nytt: Senter for toppidrettsforskning, inkludering av flere institusjoner, som Idrettsstyret
ber om videre utredning til.
2. Idrettsstyret skal arbeide for etableringen av det fjerde senteret, forskningssenter for
toppidrett, for å bli en del av den nasjonale kultur- og idrettspolitikken.
3. Arbeide for tilknytning til andre forskningssentre på beslektede samfunnsområder.
4. Innarbeide midler til forskning med tanke på idrettens egne forskningsbehov innenfor
de berørte postene i spillemiddeltildelingen.
5. Idrettsstyret ber generalsekretæren se det videre arbeidet med et nytt forskningssenter
for toppidrett i sammenheng med de vedtak som Idrettsstyret har fattet i relasjon til
oppfølgingen av det eksterne toppidrettsutvalgets anbefalinger og vedtak gjort i saken av
Idrettsstyret (ref. IS-sak nr. 180 i møte nr. 23, 2011-2015).

Sak 188: Status i arbeidet med Sykkel-VM i Bergen 2017 (opprinnelig O-sak H)
President i Norges Cykleforbund (NCF), Harald Tiedemann Hansen, og prosjektleder for
Sykkel-VM 2017, Erik Kubon Halvorsen, informerte Idrettsstyret om status i arbeidet med
søknad om å få Sykkel-VM 2017 til Bergen.
NCF har de siste årene satset bevisst på at Norge skal arrangere internasjonale sykkelritt.
Etter en omfattende kvalitetssikringsprosess har NCF valgt Bergen som sin kandidat, som
vertsby for VM i Landeveissykling i 2017.
Brutto kostnadsramme for arrangementet slik det ligger pr. i dag er på kr. 156 millioner. NCF
presenterte et forslag til en tredeling av kostnadene. NCF vil ta 1/3 av kostnadene, og de

aktuelle kommunene/fylkeskommunene 1/3. NCF og Bergen kommune vil i tillegg søke
statlig medvirkning for å kunne realisere sykkel-VM 2017.
NCF ba NIF om et samarbeid til arbeidet inn mot staten. Det er et mål for NCF at staten
medvirker innenfor de normale statlige oppgaver som utvikling og forbedring av veier,
anvendelse av politi til sikkerhet og trafikalrelaterte oppgaver.
Vedtak:
Idrettsstyret er meget positiv til det store arbeidet NCF allerede har utført av forberedelser til
et VM i Bergen i 2017. Idrettsstyret er også meget glade for det engasjement Bergen med
samarbeidende kommuner og Hordaland Fylkeskommune fremviser for å realisere SykkelVM i Bergen i 2017.
NIFs politiske og administrative ledelse vil bistå NCF med arbeidet med å få Sykkel-VM til
Norge, og bistå i arbeidet inn mot Regjering og Storting for å finne gode løsninger for
oppgaver som staten naturlig kan bidra med å realisere for å kunne gjennomføre
arrangementet på en best mulig måte.

Sak 189: Folkeavstemning 08.-09.09.2013
Oslo Bystyre har vedtatt en rådgivende folkeavstemning i Oslo vedr. OL/Paralympicsspørsmålet relatert til Oslo som offisiell søkerby til lekene i 2022.
Det er meget stor enighet i Idrettsstyret om at det nå kreves et betydelig politisk arbeid der
Idrettsstyret også er sterkt involvert . Idrettsstyret ønsker at NIF er godt representert i
skoledebatter og i kommunikasjonen med andre ungdomsorganisasjoner. Idrettsstyret ønsker
at idrettsstyremedlem Tormod Tvare over en periode kunne ta et større politisk ansvar mot de
unge frem mot folkeavstemningen.
Vedtak:
Idrettsstyret gir fullmakt til NIFs presidentskap å fastsette Tormod Tvare sitt styrehonorar
spesifikt i perioden frem mot OL/PL-folkeavstemningen Oslo 2022. Dette på bakgrunn av den
betydelige politiske kommunikasjonen inn i mot andre ungdomsorganisasjoner og -miljøer,
samt NIFs representasjon i skole- og studentdebatter.

O-sak A: OL/PL 2022
Idrettspresidenten orienterte i saken.
Parallelt med behandling i idretten og Oslo kommune, har det vært produsert et vesentlig
dokument – «Søknad om statsgaranti og – støtte», som har vært til diskusjon i
Søkerkomiteen. Søknaden ble overlevert Kulturdepartementet 14.06.2013 i.h.h.t. avtalt frist,
med en formell overlevering til Kulturministeren 19.06.2013. Søknaden er signert av

idrettspresident og byrådsleder, og den ledsages av betydelige mengder utredningsmateriale
(totalt ca. 4100 sider).
Ledermøtet i Sandefjord understreket ytterligere støtten til 2022-prosjektet som ble formelt
tilkjennegitt på det ekstraordinære idrettstinget i 2012. Behandlingen i Oslo bystyre
05.06.2013 gav også et solid positivt flertall, med samme sterke oppslutning (52 mot 7
stemmer) for OL/PL 2022, som ved bystyrets behandling i juni 2012.
Idrettsstyret gav generalsekretæren mandat til å inngå en avtale med idrettsstyremedlem
Tormod Tvare relatert til spesifikt utvidet styrearbeid knyttet til OL/PL-prosessen 2022 i
perioden 22.07.2013 til 10.09.2013, ref. IS-sak 189 i dette møte nr. 23 (2011-2015).
O-sak B: YOG 2016
Generalsekretæren orienterte i saken.
IOCs koordineringskommisjon for YOG 2016 (CoCom) gjennomførte møter med LYOGOC
AS på Gjøvik 12.-13.06.2013. Det ble for øvrig også avholdt møte i LYOGOCs
Hovedkomité 13.06.2013.
CoCom ønsker til sitt neste møte med LYOGOC AS (i juni 2014) å få en grundig innføring i
norsk idretts 10-årige strategiske plan for utvikling av ungdomsidretten.
Det er to viktige saker som må finne sin avklaring i tiden som kommer:
 Skal YOG 2016 arrangeres på det planlagte tidspunktet, 26.02.-06.03.2016, eller skal
arrangementet flyttes til uke 7 i 2016. Denne problemstillingen har kommet opp pga.
et delvis sammenfall i dato med VM i Skiskyting i Oslo samme år.


Hvor skal halfpipeøvelsene arrangeres? I søknaden er dette lagt til Kanthaugen i
Lillehammer, men her har det vist seg å være praktiske utfordringer. Her jobbes det
konkret for å finne en løsning i Hafjell. En løsning i Hafjell er sterkt ønsket av Norges
Snowboardforbund og Norges Skiforbund, da dette gir muligheter for permanente
trenings- og konkurranseanlegg og vil av den grunn være en riktigere investering.

O-sak C: Stortings- og sametingsvalget
Idrettsstyremedlem og leder av utvalget som skal jobbe strategisk frem mot Stortings- og
sametingsvalget 2013, Oddvar Johan Jensen, orienterte om status i arbeidet frem mot
Stortings- og sametingsvalget 2013.
Stortingskandidatenes svar på «Tippekupongen» er registrert (i overkant av 70 % svarprosent
til nå) og videre analysert og oversendt idrettskretsene. Denne undersøkelsen har fremstått
som et nyttig verktøy for å få frem idrettens fanesaker i årets Stortings- og sametingsvalg.

NIF bistår nå idrettskretsene med hvordan de nå kan følge opp svarene fra politikerne i sine
respektive fylker.

O-sak D: NIFs arbeid med idrett for mennesker med nedsatt funksjonsevne
NIFs rådgiver for idrett for funksjonshemmede ,Tore Øderud Aasen, og NIFs fagkonsulent
for idrett for funksjonshemmede, Birgit Skarstein, informerte Idrettsstyret om NIFs arbeid
med idrett for funksjonshemmede.
NIF sentralt styrer innsatsen på området hovedsakelig gjennom øremerking av post 2 og
post 3- midler til formålet og overordnet planverk, og NIF fungerer som et rådgivende organ
ovenfor særforbundene blant annet på områder som klassifisering, kompetanseutvikling og
forskning. NIF sentralt ivaretar også NIF sin rolle som paralympisk komité gjennom
representasjon i IPC og EPC, det Nordiske Handicapidrettsforbundet og flere andre
internasjonale organisasjoner for idrett for funksjonshemmede.
Med forankring i de politiske prioriteringene som IPD 2011-2015 legger opp til, ble det
presentert at det er et behov for å vektlegge følgende områder i sterkere grad i tiden som
kommer:
 Informasjonsarbeid
 Kompetanseheving og økt ressursbruk i særforbundene
 Innsats rettet mot spesielle målgrupper
 Samfunnsbarrierer
 Ressurser
 Bistå idrettslagene totalt gjennom samarbeid med kommunene og særidrettene
Det ble fra Idrettsstyrets side understreket at organisasjonen må få tydelige signaler fra
ledelsen i norsk idrett om at dette er et prioritert område. Dette gjelder både den
breddeorienterte idretten for funksjonshemmede, og den toppidrettsorienterte paralympiske
idretten for funksjonshemmede i Norge. Mange særforbund har fortsatt ikke nok fokus og
oppmerksomhet rundt sitt arbeid rettet mot dem med nedsatt funksjonsevne.
Videre understreket Idrettsstyret at det fortsatt er viktig å jobbe for å finne en god løsning på
problemstillingen knyttet til den såkalte «26-årsregelen» knyttet til tilgang på hjelpemidler
for funksjonshemmede over 26 år.
Med henvising til Tvedt-utvalgets anbefalinger, vil det på bakgrunn av en grundig analyse bli
utferdiget en tiltaksplan for hvordan Norge skal gjenvinne sin posisjon som en sterk
paralympisk nasjon.

O-sak E: Norske OL-medaljer i 1904
Idrettspresidenten innledet til saken.

Denne saken ble første gang behandlet i Idrettsstyret i O-sak J i IS-møte nr. 13 (2011-2015).
NIF ble av Tom A. Schancke gjort oppmerksom på at Norge kan ha krav på å få
tilgodeskrevet to gull i fribryting fra sommer-OL i St.Louis i 1904. På bakgrunn av tilsendt
dokumentasjon var det mye som tydet på at Charles Ericksen var norsk statsborger da han
vant sitt OL-gull for USA i St. Louis 1904, samt at Bernhoff Hansen heller ikke var
amerikansk, men norsk statsborger i 1904.
NIF henstilte OL-museet på Lillehammer den 23.08.2012 pr. e-post om å foreta nærmere
undersøkelser før det evt. ble rettet en henstilling til IOC i saken. OL-museet har fått tilsendt
all tilgjengelig dokumentasjon i saken. NIF mottok en tilbakemelding fra museet datert
26.11.2013, som bl.a. konkluderer med at OL-museet ikke har funnet dokumentasjon som
motsier at Norge kan ha krav på å få tilgodeskrevet de nevnte OL-medaljene.
NIF rettet en formell henvendelse til IOC i brev av 24.04.2013, hvor all saksdokumentasjon i
saken ble vedlagt. NIF mottok et skriftlig svar fra IOC i saken 04.06.2013. IOC konkluderer
med at siden de to nevnte utøverne var tilsluttet New York Olympic Club da de konkurrerte i
St.Louis i 1904, og derved er deres medaljer å anse som amerikanske. Dette til tross for at de
var norske statsborgere på den aktuelle tiden.
Idrettsstyret tok IOCs skriftlige tilbakemelding til orientering.
Generalsekretæren vil informere Norges Olympiske Museum på Lillehammer om utfallet av
denne saken.

O-sak F: Oppfølging av resolusjoner fra NIFs Ledermøte 2013
Generalsekretæren orienterte i saken.
Under NIFs Ledermøte i Sandefjord 31.05.-01.06.2013 ble følgende to resolusjoner
enstemmig
vedtatt:
 Resolusjon 31. mai 2013 om «OL og PL 2022»
 Resolusjon 1. juni 2013 om «Et idrettsløft for fremtiden»
Når det gjelder OL/PL-resolusjon, så blir oppfølgingen av denne ivaretatt i det operative og
politiske arbeidet inn mot 2022-arbeidet. Denne resolusjon vil bli sendt fra NIF til alle de
politiske partiene, samt at den vil inngå i del 1 av statsgarantisøknaden.
Resolusjon om idrettsløft følges opp gjennom etablerte strukturer i NIF, samt der det jobbes
operasjonelt og strategisk innad- og utad. Også denne resolusjonen blir sendt til alle partiene.

O-sak G: Evaluering av styrets arbeid
Denne saken ble utsatt til IS-møte nr. 25 (2011-2015).

O-sak H: Status i arbeidet med Sykkel-VM i Bergen 2017
Denne saken ble omgjort til IS-sak nr. 188 (2011-2015).

O-sak I: Idrettsrådskonferansen 2013
Idrettspresidenten innledet til saken.
Idrettsrådskonferansen 2013 skal gjennomføres i Kristiansand 30.08 – 01.09.2013.
Konferansens tema er «Den norske idrettsmodellens konsekvenser for idrettsrådenes arbeid».
Det endelige programmet blir fastlagt av programkomiteen for Idrettsrådskonferansen.

O-sak J: Orientering om møte med WADA, revisjon av WADA-koden og CAS-saker
Denne saken ble utsatt til IS-møte nr. 25 (2011-2015).

O-sak K: Enerettsmodellen
Generalsekretæren orienterte i saken.
Det har vært betydelig oppmerksomhet i det offentlige rom den senere tid rundt eksponering
av utenlandske bettingselskaper. Disse selskapenes virksomhet utfordrer den norske
enerettsmodellen. I tillegg er utenlandske spillselskap ulovlige i Norge.
Norsk idrett har over lang tid stått klart og entydig bak denne modellen, og da særskilt etter
utfasingen av det gamle spillautomatregimet på begynnelsen av 2000-tallet. Denne
konsistente holdning har vært et viktig bidrag for å få endret tippenøkkelen i idrettens favør.
Dette skaper igjen større fremtidig økonomisk forutsigbarhet for norsk idrett.
Det har vært hevdet at fordi Danmark har innført en lisensordning hvor utenlandske
gamblingselskap får operere legalt i det danske markedet, så vil det være naturlig og
uproblematisk å innføre noe liknende i Norge. Situasjonen i Norge og Danmark er ikke
sammenlignbar; før innføringen av lisensordningen i Danmark var Danske Spills omsetning
over tid fallende. Dette er ikke situasjonen i Norge. Norsk Tipping leverer jevnt stigende
resultater, og innføringen av en ny tippenøkkel, hvor norsk idrett innen 2015 vil få 64 % av
overskuddet fra Norsk Tippings spill, vil tilføre norsk idrett norsk idrett betydelig økte
inntekter i årene som kommer. Dessuten er det usikkert hva innføringen av lisensordningen i
Danmark har medført av økt spillavhengighet. Derfor følger Lotteri- og stiftelsestilsynet
situasjonen i Danmark nøye.

Idrettsstyret tilkjennegav sin anerkjennelse til Norges Fotballforbund, Norges
Friidrettsforbund og Norges Ishockeyforbund for sine tydelige og resolutte behandlinger av
sakene rundt betting-sponsing av utøvere innenfor sine idretter. Dette dreier seg også om å
utvise en klar holdning relatert til de etablerte og solidariske landslagsstrukturene i norsk
idrett.
Idrettsstyret ba generalsekretæren komme tilbake til Idrettsstyret i IS-møte nr. 25 (20112015) med forslag til oppfølgende tiltak relatert til denne problemstillingen. Denne saken
handler også om hvordan den norske landslagsmodellen utfordres.
Idrettsstyret understreket også at norsk idretts standpunkt relatert til enerettsmodellen må
komme tydelig frem i valgkampen frem mot Stortings- og sametingsvalget 2013.

Sak L: Kampfiksing og illegal betting
Generalsekretæren innledet til saken.
Det fremstår som tydelig at problemstillinger relatert til kampfiksing og illegal betting er det
spørsmålet som står øverst på den internasjonale politiske idrettsagendaen pr. tiden. Dette er i
høyeste grad et aktuelt tema også i norsk idrett, noe blant annet den såkalte «Follo-saken»
viser.
Det er viktig at norsk idrett evner å fremstå som tydelige, troverdige og med handlekraft i
dette spørsmålet. Det vil være en særdeles lite heldig situasjon for idretten i Norge om
kampfiksing og illegal betting får fotfeste her hjemme. Kampfiksing og manipulering av
resultater utfordrer nå idrettens troverdighet vel så mye som dopingrelaterte
problemstillinger.
Generalsekretæren vil fremlegge en egen sak relatert til denne problemstillingen i 3. kvartal,
herunder en status i arbeidet mot kampfiksing relatert til den nasjonale handlingsplanen mot
kampfiksing, hvor NIF er en av de deltakende organisasjoner (ref. IS-møte nr. 16 (20112015), IS-sak 138 ”Nasjonal handlingsplan motkampfiksing i idretten 2013 – 2015”).

O-sak M: Idrettsstyrets representasjon
Denne saken ble utsatt til IS-møte nr. 25 (2011-2015).

Eventuelt:
 President i den Islandske Olympiske komité og president i det Europeiske
Basketballforbundet, Olafur Rafnsson, gikk bort tidligere i juni d.å.. Rafnsson nøt stor
respekt for sitt mangeårige arbeid både nasjonalt på Island og internasjonalt.
 Generalsekretæren informerte om ulike problemstillinger som er løftet og diskutert av
de øvrige nordiske OL-komiteer knyttet til European Games i Baku 2015.

Idrettspresidenten avsluttet IS-møte nr. 23 (2011-2015), 25.06.2013, kl. 13.00.
Åpen time ble gjennomført etter avsluttet idrettsstyremøte på Flesland flyplass.
Neste ordinære idrettsstyremøte avholdes i Oslo 27.08.2013 med møtestart kl. 10.00.

