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Til stede:
Fra Idrettsstyret: Tom Tvedt, Kristin Kloster Aasen, Oddvar Johan Jensen (ikke fredag,
sak 265), Anne Berit Figenschau, Sigbjørn Johnsen, Marit Roland, Marcela Montserrat
Fonseca Bustos, Sondre Gullord, Guri Ramtoft, Vibecke Sørensen, Kjartan Haugen og
Mads Andreassen
Fra administrasjonen: Karen Kvalevåg, Niels Røine og Anne Kristine Soltvedt (referent)
Idrettspresidenten åpnet IS-møte nr. 29 (2015-2019) kl. 09.00. Møtet var
vedtaksført. Sakene ble behandlet i en noe annen rekkefølge enn saklisten.
Idrettsstyrets medlemmer hadde ingen habilitetsinnsigelser knyttet til sakene, med
unntak av til sak 259 der Guri Ramtoft ønsket å få vurdert sin habilitet. Ramtoft ble
vektet habil.

Sak 252: Protokoller og referater
Vedtak:
A. Idrettsstyret vedtok protokoll fra møte 27 (2015-2019) med de endringer som
framkom i møtet
B. Idrettsstyret vedtok protokoll fra møte 28 (2015-2019)
C. Idrettsstyret tok referat fra presidentskapets møte 29. desember 2017 til orientering
D. Idrettsstyret tok referat fra presidentskapets møte 10. januar 2018 til orientering
Sak 253: Budsjett 2018
Økonomisjef, Anita Pelsholen, orienterte om prognose 2017 og presenterte forslag til budsjett
for 2018.
Budsjettet bygger på føringene lagt til grunn for utarbeidelse av budsjettet (IS-sak 233 (20152017)), samt tildeling av spillemidler for 2018 (brev fra Kulturdepartementet datert
01.12.2017.
Idrettsstyret ber Generalsekretæren komme tilbake til Idrettsstyret med en sak om
inkluderings- og integreringsarbeidet, ettersom flyktningefondet ikke videreføres.
Administrasjonen følger det politiske ordskiftet om integrering av nylig bosatte og ser om man
kan finne annen type finansiering til å videreføre idrettslagenes gode arbeid på feltet.
I budsjettet for 2018 kuttes, eller reduserer NIF tilskudd til flere prosjekter, som ikke er
naturlig å finansiere av post 1 midler. I tildelingsbrevene fra NIF forutsettes det at
tilskuddsmottaker arbeider med å få på plass finansiering fra andre kilder, og
tilskuddsmottaker gis forutsigbarhet om ev. ytterligere reduksjon og stopp av
tilskudd. Økonomiske bidrag er ikke den eneste måten NIF kan understøtte prosjektene, og
generalsekretæren vil søke god dialog og samarbeid med de berørte partene der det er
hensiktsmessig.
Moderniseringsprosjektet forutsetter økonomiske bidrag fra idrettskretser, særforbund og
NIF. Bidraget fra særforbund over post 2 er satt til 3 millioner kroner, som utgjør 1,1 % av
spillemidlene over post 2, fra idrettskretsene er bidraget 1 million kroner, som utgjør 3,5 % av
rammetilskuddet og NIF bidrar med 3 millioner kroner som utgjør 4,7 % av spillemidlene.
Vedtak:
Idrettsstyret vedtok det fremlagte budsjettet for 2018 som grunnlag for rapportering til
Kulturdepartementet og styring, med de endringer som framkom i møtet.
Sak 254: Fordelingskriterier for spillemidlene over post 1 i 2018
Forvaltningsansvarlig i NIFs økonomiavdeling, Stine Heireng-Schultz innledet til saken.
Vedtak:
1) Rammetilskuddet til idrettskretsene fordeles med samme økonomiske ramme og de
samme fordelingskriteriene som i 2017. Endelig tilskudd fastsettes av Idrettsstyret 26.
april 2018.
2) Som grunnlag for beregningen av grunntilskudd og organisasjonstilskudd, legges
samordnet rapportering fra 2016 til grunn.
3) Sammenslåtte idrettskretser etter 2015 tildeles rammetilskudd som om de ikke var
sammenslått, dvs. i tråd med gammel fylkesinndeling.
4) Belastningen av kostnader til felles IT-plattform skjer etter samme prinsipp som i
2017, dvs. fordeling ut i fra antall årsverk iht. nøkkeltallsrapporten for 2016. Skulle
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idrettskretsene raskt komme opp med full enighet om en alternativ intern fordelingsmodell, har Generalsekretæren fullmakt til å gjøre nødvendige justeringer med
virkning allerede for 2018-fordelingen.
5) I tillegg til rammetilskuddet til idrettskretsene avsettes en ramme innenfor post 1 på
kr. 1 million til moderniseringstiltak i 2018.
6) Tilskuddet til kompetanseutvikling gjennom idrettskretsene opprettholdes uendret.
Som grunnlag for tildelingen legges søknad og tiltaksplaner for 2018 til grunn. 50 %
av tilskuddet utbetales ved starten på kalenderåret. Resterende tilskudd fordeles etter
rapportering før årets slutt.
7) Hovedtildelingen av rammetilskuddene (90 %) utbetales snarest slik at tilskuddsmottakernes behov for likviditet og forutsigbarhet ivaretas på en god måte.
Resterende tilskudd utbetales når tilskuddsmottakerne har levert revidert
årsregnskap inkludert noter og beretninger, styrets årsberetning, nøkkeltallsrapport
til NIF, samt annen rapportering på bruken av spillemidler som NIF anser som
nødvendig.
Sak 255: Fordelingskriterier for spillemidlene over post 2 i 2018
Forvaltningsansvarlig i NIFs økonomiavdeling, Stine Heireng-Schultz innledet til saken. En ev.
evaluering av tilskuddsordningen må sees i sammenheng med morderniseringsprosjektet.
Vedtak:
1) Rammetilskuddet til særforbundene fordeles etter de samme fordelingskriteriene som
i 2017. Endelig tilskudd fastsettes av Idrettsstyret 26. april 2018.
2) Som grunnlag for beregningen av grunntilskudd, regionstilskudd og
aktivitetstilskudd legges samordnet rapportering fra 2016 til grunn.
3) Som grunnlag for tildelingen av tilskudd til paraidrett, legges evalueringen etter 2017
til grunn.
4) Belastningen av kostnader til felles IT-plattform skjer etter samme prinsipp som i
2017, dvs. fordeling ut i fra antall årsverk iht. nøkkeltallsrapporten for 2016.
5) Generalsekretæren gis fullmakt til å korrigere tildelingsgrunnlaget der det er
dokumenterbare og urimelige feil i forhold til et riktig grunnlag.
6) Norges bedriftsidrettsforbund behandles utenfor ordinær fordelingsmodell og tildeles
en ramme som i 2017, justert for gjennomsnittlig endring i rammetilskuddet over post
2. Det utarbeides konkrete føringer som danner grunnlag for fastsetting av rammen.
7) Innenfor det samlede rammetilskuddet til særforbundene over post 2 avsettes det en
fellespost på kr. 3 millioner til moderniseringstiltak i 2018. Disponeringen avklares
med representantene fra særforbundene i styringsgruppen for prosjektet.
8) Hovedtildelingen av rammetilskuddene (90 %) utbetales snarest slik at tilskuddsmottakernes behov for likviditet og forutsigbarhet ivaretas på en god måte.
Resterende tilskudd utbetales når tilskuddsmottakerne har levert revidert
årsregnskap inkludert noter og beretninger, styrets årsberetning, nøkkeltallsrapport
til NIF, og det foreligger en tilfredsstillende rapport fra ADNO på særforbundets
antidopingarbeid og status i forhold til Idrettsstyrets kriterier, samt annen
rapportering på bruken av spillemidler som NIF anser som nødvendig.
Sak 256: Fordelingskriterier for spillemidlene over post 3 i 2018
Leder av breddeidrett, Anja Rynning Veum innledet til saken.
Vedtak:
1) Rammetilskuddet til barn, ungdom og bredde fordeles etter de samme
fordelingskriteriene som i 2017, med en nedre garantisum på 90 % av fjorårets
tildeling. Endelig tilskudd fastsettes av Idrettsstyret 26. april 2018.
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2) Kategorien «kvalitet og verdigrunnlag» justeres iht. IPD og tar inn kriterier for
arbeid med forebygging og oppfølging av seksuell trakassering, samt tiltak for å
redusere økonomi som barriere.
3) Innenfor det samlede rammetilskuddet til særforbundene over post 3 styrkes
fellesposten med kr. 1,5 millioner med tanke på felles utviklingstiltak innenfor
aktivitets- og kompetanseutviklingen i særforbundene i 2018.
4) Som grunnlag for beregningen av aktivitetsomfang og aktivitetsutvikling legges
samordnet rapportering fra 2016 til grunn.
5) Som grunnlag for tildelingen av tilskudd til kompetanseutvikling, legges
rapporteringen av gjennomførte kurs i 2017 til grunn.
6) Særforbund som primært har voksenidrett som prioriterte målgrupper, inkluderes
bare i beregningen av tilskudd over post 3 innenfor kategoriene
"kompetanseutvikling" og "implementering av kvalitet og verdigrunnlag".
7) Generalsekretæren gis fullmakt til å korrigere tildelingsgrunnlaget der det er
dokumenterbare og urimelige feil i forhold til et riktig grunnlag.
8) Hovedtildelingen av rammetilskuddene (90 %) utbetales snarest slik at tilskuddsmottakernes behov for likviditet og forutsigbarhet ivaretas på en god måte.
Resterende tilskudd utbetales når tilskuddsmottakerne har levert revidert
årsregnskap inkludert noter og beretninger, styrets årsberetning, nøkkeltallsrapport
til NIF, og det foreligger en tilfredsstillende rapport fra ADNO på særforbundets
antidopingarbeid og status i forhold til Idrettsstyrets kriterier, samt annen
rapportering på bruken av spillemidler som NIF anser som nødvendig.
Sak 257: Fordelingskriterier for spillemidlene over post 4 i 2018
Assisterende generalsekretær Øystein Dale innledet til saken.
Vedtak:
1) Fordeles etter de samme fordelingskriteriene som i 2017.
2) Hovedtildelingen av rammetilskuddene (60 %) tildeles raskest mulig, slik at hensynet
til tilskuddsmottakernes (særforbundenes) likviditet og forutsigbarhet ivaretas på en
god måte.
3) Resterende tilskudd utbetales når tilskuddsmottakerne har fått godkjent sin
rapportering og aksept for anvendelse av resterende økonomiske virkemidlene, i
utgangspunktet i september.
4) OLT har fullmakt til å omfordele tilskudd med utgangspunkt i mangelfull aktivitet og
måloppnåelse sammenholdt med eventuelle behov for å forsterke innsatsen på nye
områder og overfor andre prioriterte tilskuddsmottakere.
Sak 258: OL/PL 2018 – Uttak og status forberedelser
Toppidrettssjef Tore Øvrebø orienterte om de siste forberedelsene til OL/PL i PeyongChang
2018.
Totalt vil Norge sende om lag 110 utøvere til OL, hvorav 103 er tatt ut. Til Paralympics er det
foreløpig tatt ut 23 utøvere. Det vil tas ut flere utøvere når Paralympics nærmer seg.
Uttaket er basert på en tett dialog med særforbundene, og det har vært enighet om alle uttak.
Når det gjelder vurdering av sikkerhet har Olympiatoppen hatt et tett samarbeid med Politiets
sikkerhetstjeneste (PST) og god dialog med Utenriksdepartementet. den koreanske
ambassaden i Norge, IOC og Organisasjonskomiteen for de olympiske og paralympiske leker i
Korea. Samarbeidet med PST og dialogen med øvrige har fungert godt og gitt Olympiatoppen
trygghet og arbeidsro.
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Vedtak:
• Tatt til orientering
Sak 259: OL/PL – initiativ vedr. søknadsprosesser
Leder av internasjonal avdeling Magnus Sverdrup innledet til saken.
I lys av NIFs erfaringer fra tidligere OL/PL-prosesser og IOCs tidslinje fram til OL/PL i 20126
har Idrettsstyret fattet følgende vedtak:
1. Idrettsstyret ser positivt på at det tas lokale og regionale initiativ om å få Olympiske
og Paralympiske Vinterleker til Norge i fremtiden.
2. Premissene for ev. fremtidige norske søknader om Olympiske og Paralympiske Leker
ble fastsatt av Idrettsstyret i IS-sak 201 i IS-møte 23 (2015-2019).
3. Idrettsstyret fastslår at det ikke er ønskelig å gjennomføre en søknadsprosess i Norge
for OL/PL 2026, dette både med tanke på prosess internt i norsk idrett, samt med
tanke på de omfattende prosesser som vil måtte gjennomføres i regjering og storting
innen de tidsfrister IOC har satt.
4. Med tanke på prosesser knyttet til ev. fremtidige norske Olympiske og Paralympiske
søkerinitiativ, legger Idrettsstyret følgende til grunn:
• Vedtak i IS-sak 201 i IS-møte 23 (2015-2019)
.
•
Olympic Charter, artikkel 4.27.4
• NIFs lov kap. 4 § 3-4 (h)
• Meld. St. 26 (2011-2012), «Den norske idrettsmodellen»
• Anbefalinger i Evalueringsrapport om norske OL/PL-prosesser, datert
17.03.2015.
Sak 260: Moderniseringsprosessen «Norsk idrett 2020»
Generalsekretær Karen Kvalevåg innledet til saken.
Moderniseringsprosjektets prosjektgruppe ledes av generalsekretæren, og styringsgruppen
ledes av idrettsstyremedlem Vibecke Sørensen.
Prosjektgruppen har hatt tre møter og har hatt fokus på å avklare forventninger og mål for
prosjektet. Gruppen har besluttet å gjennomføre en objektiv faktabeskrivelse av dagens
organisasjon og oppgavefordeling, Arbeidsgruppen som skal levere faktabeskrivelsen ledes av
Øystein Dale. Videre har gruppen besluttet å ansette en prosjektleder for å sikre framdrift.
Prosjeklederen vil rapportere direkte til generalsekretæren og vil være å regne som et bidrag
fra NIF til moderniseringsprosjektet. Stillingen er utlyst. Det siste prosjektgruppen har
arbeidet med er å få på plass et budsjett.
Styringsgruppen hadde et første oppstartsmøte 24. januar.
Vedtak:
• Tatt til orientering
Sak 261: Idrettsstyrets prioriteringer våren 2018
Leder av breddeidrett, Anja Veum, og rådgiver verdiarbeid Håvard Øvregaard innledet
tilsaken.
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I henhold til idrettspolitisk dokument 2015-2019, programerklæring punkt 3 og 6 og
spillemiddelsøknaden for 2018 vil NIF ha særlig fokus på tre verdiområder våren 2018. Det
betyr at disse områdene vil få ekstra oppmerksomhet, mens andre områder som tidligere har
vært priortiert, vil videreføres uten at det iverksettes nye tiltak.
Vedtak:
Innenfor verdiarbeid vil Idrettsstyret prioritere følgende våren 2018:
1. Økonomi som barriere for deltagelse i barne- og ungdomsidretten
2. Arbeid mot seksuell trakassering og overgrep i idretten, forebygging og håndtering
3. Arbeid for bedre kjønnsbalanse blant ledere og trenere
Sak 262: Oppfølging av varsler som gjelder NIF og NIFs organisasjonsledd
Advokat i juridisk avdeling, Siri Grønborg Christensen og rådgiver verdiarbeid Håvard
Øvregaard innledet til saken.
NIF har etablert nye rutiner for varsling der det kan varsles om kritikkverdige forhold i NIFs
virksomhet. Dette kan omfatte brudd på alminnelig lovgivning, mobbing, diskriminering,
trakassering og økonomiske misligheter.
Vedtak:
For varslingssaker har Idrettsstyret besluttet følgende:
1. Varsler som omhandler NIF:
a) Idrettsstyret oppnevner NIFs juridiske avdeling som ansvarlig for mottak og
oppfølging av varsler som omhandler NIFs virksomhet
b) NIFs juridiske avdeling gis myndighet til å foreta det som er nødvendig for en
forsvarlig behandling av saken, herunder fremme forslag til konkret
oppfølging for NIFs generalsekretær eller Idrettsstyret
2. Varsler som omhandler NIFs øvrige organisasjonsledd:
a) NIFs organisasjonsledd er ansvarlig for egen virksomhet, herunder mottak og
oppfølging av varsler
b) Dersom NIF mottar varsler som omhandler særforbund eller idrettskretser
har NIFs generalsekretær myndighet til å iverksette nødvendige undersøkelser
og tiltak
Sak 263: NIFs internasjonale bistandssamarbeid
Leder av bistandsarbeidet Bjørn Omar Evju og rådgiver Fredrik Ødegaard innledet til saken.
NIF har siden 1982 drevet bistandssamarbeid med land i sør. Arbeidet finansieres av Norad og
inneværende avtaleperiode er slutt ved utgangen av 2018. Søknadsfrist for ny avtale er 1.
oktober 2018. NIFs rammeavtale med Norad inkluderer også særforbundsavtaler.
Idrettsstyrets vedtak:
1) NIF påstarter arbeidet med søknad til Norad for perioden 2019-2022 for støtte til
idrettens internasjonale bistandsarbeid
2) Generalsekretæren vil fremover lage en strategisk utredning og vurdering hvorvidt
bistandsarbeidet skal være en del av NIF og hvilken effekt NIF kan forvente å få ut av
arbeidet.
3) Generalsekretæren kommer tilbake til styret med strategien i IS-møtet i mai, der det
endelig blir vedtatt om NIF går videre med søknad
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Sak 264: Orienteringssaker
a)

Nytt fra internasjonale organisasjoner
IOC:
Astrid Uhrenholdt Jacobsen kandiderer for en posisjon i IOCs Athletes’ Commission. To
forskjellige utøvere fra to forskjellige idretter velges under vinterlekene. De to valgte
representantene annonseres 22. februar. Dersom Jacobsen blir valgt som én av de to
med flest stemmer til IOCs Athletes’ Commission, vil hun også få status som IOCmedlem.
IPC:
Birgit Røkkum Skarstein kandiderer for en posisjon i IPCs Athletes’ Council. Tre
forskjellige utøvere, hvor to av dem kan representere samme idrett velges under lekene.
De tre valgte representantene annonseres på avslutningsseremonien av Paralympics 18.
mars.
EOC:
Følgende personer fra NIF er nominert som aktuelle kommisjonsmedlemmer i EOCs
fagkommisjoner for 2018-2021:
-

Henriette Hillestad Thune, leder av NIFs juridiske avdeling, er nominert til Legal
Commission

-

Bjørn Sigurd Sommerfeldt, prosjektkonsulent ved Olympisk avdeling på
Olympiatoppen, er renominert for Olympic Games Commission

-

Thomas Torgalsen, lege ved Olympiatoppen, er renominert for Medical and Antidoping Commission

-

Guro Lium, prosjektkonsulent ved Olympisk avdeling på Olympiatoppen, er
nominert til European Youth Olympic Festival (EYOF) Commission

Kommisjonenes endelige sammensetninger er varslet å komme i februar 2018.
b)

Oppfølging av Kina-arbeid
Linda S. Jacobsen er ansatt i en 50 % stilling som prosjektrådgiver for Idrettens Kinasamarbeid fom. 1.januar 2018. Arbeidet følges operativt opp fra NIFs internasjonale
avdeling.
Fra kinesisk side er det utarbeidet et revidert utkast til handlingsplan/Action Plan for
2018 som diskuteres og kommenteres av alle bidragsyterne som omfattes av MoU-en,
samt KUD og UD. Det er KUD som forestår kontakten med «General administration of
Sport» i Kina.
Utkastet til handlingsplan for 2018 er omfattende, og fra norsk side er det et ønske om å
presisere og tydeliggjøre noen av, samt endre enkelte handlingspunkter slik at detaljene
kan bli avtalt mellom de enkelte særforbundene på norsk og kinesisk side. Det er et mål
at handlingsplanen skal kunne signeres av norske og kinesiske myndigheter innen
utgangen av februar.
I tillegg er det utarbeidet et utkast til et verdidokument fra norsk idretts side som er
foreslått som et vedlegg til Handlingsplanen for 2018 .Verdidokumentet er ikke
presentert eller diskutert med kineserne enda, men det er bred enighet blant de norske
bidragsyterne (NIF, Skiforbundet, Skiskytterforbundet, Håndballforbundet, Norges
Idrettshøgskole [NIH] og ADNO) om at et slikt verdidokument er avgjørende for et
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verdibasert samarbeid som ivaretar sentrale verdimessige sider ved den norske
idrettsmodellen. Utkastet til verdidokument legger føringer for blant annet antidopingarbeidet, utøvernes alder, politiattest og trenernes tilnærming til de kinesiske
utøverne.
Det er god og jevnlig dialog og samarbeid med de ulike norske bidragsyterne
(Skiforbundet, Skiskytterforbundet, Håndballforbundet, NIH og ADNO) som omfattes av
avtalen mellom Kina og Norge (MoU). Det er også en god dialog med KUD i saken. I
tillegg til oppfølgingsmøter med de ovennevnte har Internasjonal avdeling gjennomført
et møte med Norges Ishockeyforbund på bakgrunn av en henvendelse forbundet har fått
fra det Kinesiske Ishockeyforbundet.
Det jobbes også med å utarbeide et eget spesifikt budsjett og en handlingsplan (for
koordinering fra NIF sin side på de enkelte punktene i Handlingsplanen/Action Plan for
2018).
c) Gjesteprogrammet i forbindelse med OL/PL 2018
Norges idrettsforbunds gjesteprogram i forbindelse med OL og PL i PeyongChang, SørKorea er vesentlig mindre enn ved tidligere OL/PL.
Årets gjesteprogram, som inkluder gjester, samarbeidspartnere og NIF-ansatte, under
OL omfatter ca. 45 gjester og under PL ca. 22 gjester. Deltakerne i gjesteprogrammet
representerer kongehuset, regjering, deltakende særforbund, sponsorer, og NIF.
Generalsekretæren har konkretisert hvilke retningslinjer som gjelder for
gjesteprogrammet.
d)

Barne- og ungdomsidrett
Breddeidrettsavdelingen holder nå på å finne sin form etter en stor nedbemanning, og en
definerer nå ressurser ut fra prioriterte områder.
Innenfor barneidretten vil en fortsette å følge opp sanksjonsreglementet for særforbund
ved brudd på bestemmelsene, og det er ellers mange saker som kommer inn vedrørende
brudd eller spørsmål tilknyttet bestemmelsene.
Ungdomsidretten har i flere år vært særlig prioritert, og det er ikke avsatt større
ressurser i 2018 til dette utover å opprettholde en del av det som fungerer godt og har
god effekt.
Yngre ledere er et program som har hatt svært stor måloppnåelse og effekt. NIF
sluttfører kullet 2017-2018, og setter i gang en evaluering for å få videreført et godt tilbud
til unge ledere (20-29 år), men med en annen finansieringsform.
Generalsekretæren kommer tilbake med en idrettsstyresak i mars om videre oppfølging
og ambisjonsnivå innenfor ungdomsidretten.
Utover dette vil arbeidet med økonomi som barriere være prioritert innen barne- og
ungdomsidrett.

e)

Paraidrett
Innen paraidretten er det gjort store endringer både med hensyn til administrative og
økonomiske ressurser.
Arbeidsledelsen for de regionale fagkonsulentene blir overført fra NIF sentralt til
idrettskretsene fra 1. februar 2018 i form av tilskuddsbrev.
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NIF sentralt har fått færre ressurser, og må tydeliggjøre sin rolle i forhold til de 4
målgruppene som er definert innenfor paraidrettsfeltet.
NIFs arbeid fremover vil ha mindre ressurser til større arrangementer, som Special
Olympics, og vil i større grad jobbe med viktige strategiske og langsiktige mål.
Det er i løpet av 2017 rasjonalisert og effektivisert mye innenfor området. Retningen blir
at organisasjonen først og fremst skal rekruttere, ivareta og utvikle gode tilbud for
målgruppene lokalt i idrettslagene. NIFs sentrale ressurser vil prioritere fellesidrettslige
oppgaver som forvaltning, klassifisering og ivareta internasjonale forpliktelser.
f)

Innsyn og åpenhet
Status innsynsprosess
Det er pr januar mottatt forespørsel om innsyn i 17 ulike temaer. Det er tidligere gitt
innsyn i 14 av temaene. 2 av temaene er henlagt og det gjenstår pr 25. januar ett tema
som det ennå ikke er gitt innsyn i. Omfanget av temaet er uklart, men forsøkes gjennom
dialog med pressen å konkretiseres. Regnskapsåret 2012 er nå lukket for ytterligere
innsyn.
Det kan ikke utelukkes at det vil komme innsynsforespørsler som vil kreve store
ressurser fra administrasjonen eller som vil vies mye oppmerksomhet i media, da det
fremdeles er innsyn i regnskapsopplysninger ned på bilagsnivå for perioden 2013-2018.
Status implementeringsplan
Åpenhetsutvalget overleverte sin rapport "Innsyn, åpenhet og tillit" 3. oktober 2016.
Implementeringsplanen beskriver 21 ulike tiltak som var planlagt implementert i løpet
av 2017. Av de 21 tiltakene er 10 implementert pr januar 2018, 4 krever ekstraordinært
ting og resterende 7 er påbegynt. Flere av de 7 gjenværende tiltakene blir noe forsinket i
forhold til opprinnelig mål i implementeringsplanen. Dette skyldes at totalbelastningen
som følge av innsyn- og åpenhetsarbeidet er begrenset, at innsyns- og omstillingsprosessene har blitt prioritert på bekostning av andre tiltak.

g)

Økonomi
Generalsekretæren orienterte om prognosen for 2017.

h)

Norges Cykleforbund
Generalsekretæren orienterte om NIFs dialog med Norges Cycleforbund vedrørende den
økonomiske situasjonen til forbundet.

i)

Organisasjonssaker
Generalsekretæren orienterte om ulike organisasjonsmessige saksforhold.
Organisasjonsleddsom får spesiell oppmerksomhet er Norges Fekteforbund, Norges
Volleyballforbund og Norges Motorsportforbund.
Det ble også orientert om prosessene med regionalisering av idrettskretser. De følger i all
hovedsak veilederen som ble utarbeidet våren 2017, og er i ferd med å etablere
interimsstyrer og legge framdriftsplaner fram til full sammenslåing. NIF bistår
administrativt innenfor aktuelle fagområder etter anmodning fra kretsene.
Det pågår også en rekke prosesser som involverer idrettsrådene i kommuner som
arbeider med sammenslåing. NIF vil utarbeide en veileder for disse prosessene.
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j)

Årsberetning og årsrapport 2017
Generalsekretæren har startet arbeidet med å utarbeide styrets årsberetning og
årsrapport for 2017. Styrets årsberetning skal godkjennes på Idrettsstyrets møte 22.
mars.

k)

Dekning av advokatutgifter i Johaug-saken
Generalsekretæren orienterte om NIFs svar til Norges Skiforbund vedrørende dekning av
advokatutgifter i Johaug-saken.
I lys av de betydelige kostnadene NIF allerede har tatt i denne saken, og sett i
sammenheng med NIFs nåværende økonomiske situasjon, har NIF besluttet at man ikke
kan bidra til å dekke ytterligere andeler av de kostnadene Norges Skiforbund har valgt å
dekke i saken. Det vises til brev fra NIF til Norges Skiforbund datert 16.01.2018.

l)

Årshjul 2018/2019
Som besluttet av Idrettsstyret på IS-møte 23, sak 195, Kalender – Årshjul for idrettens
sentrale møter og aktiviteter 2017/2018, har generalsekretæren nå oppdatert kalenderen
for 2018/2019.

m) Idrettspolitisk dokument 2019-2023
Generalsekretæren har startet forberedelsene til arbeidet med Idrettspolitisk dokument
for perioden 2019-2023. Til Idrettsstyrets møte 22. mars, vil generalsekretæren
framlegge følgende knyttet til utarbeidelsen av Idrettspolitiske dokument for neste
tingperiode:
1. Forslag til form på dokumentet
2. Milepælsplan for prosessen, herunder involveringen av organisasjonen
3. Forslag til innholdsutforming
n) Statsbudsjettet 2019
Generalsekretæren har startet innspillsarbeidet mot statsbudsjettet 2019. NIF vil gi
innspill til de forskjellige fagdepartementene og til de politiske partiene.
Sakene som angår idretten:
1. Momskompensasjonsordningene for varer og tjenester og ved bygging av
idrettsanlegg
2. Finansiering av idrettsanlegg
3. Digitalisering av frivillig sektor
4. Campus Sognsvann
5. Utøverfinansiering for toppidrettsutøverne
6. Kombinasjon studier og toppidrett – videregående skole og
høyskoler/universitet
7. Voksenopplæringsmidler i frivillige organisasjoner
8. Heve beløpsgrensen for honorering av frivillig virksomhet
9. Støtteordninger for mennesker med nedsatt funksjonsevne
o) Ny regjering og regjeringsplattform
Onsdag 17. januar ble det foretatt endringer i regjeringen som følge av at Venstre ble en
del av Høyre-FrP-regjeringen. Trine Skei Grande ble utnevnt til ny kulturminister, og
Jan-Christian Kolstø ble utnevnt til statssekretær og Frida Blomgren og Mona Melanie
Lindseth som politiske rådgivere for kulturministeren.
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Søndag 14. januar la de tre regjeringspartiene fram en regjeringsplattform som sier
følgende om idrett og spillpolitikk:
Frivillighet og idrett
Frivillighet skaper lokalt engasjement, fellesskap, integrering og kulturell og demokratisk
bevissthet. Regjeringen vil bidra til at frivilligheten vokser frem nedenfra, friere fra
politisk styring og med en utvikling på egne premisser, gjennom blant annet brede og
ubyråkratiske støtteordninger.
Økonomisk situasjon og sosial bakgrunn skal ikke være til hinder for deltagelse og
frivillig innsats. Midler og tiltak rettet mot barn og unge skal prioriteres.
Regjeringen vil sikre gode rammebetingelser for den organiserte og den egenorganiserte
idretten, særlig den som retter seg mot barn og unge. Den organiserte idretten har et
særlig ansvar for å sikre at terskelen for deltakelse er så lav at alle skal kunne delta.
Offentlig støtte skal i sterkere grad kanaliseres til lokalt engasjement og bidra til
mangfoldet av aktiviteter.
Regjeringen vil:
-

Legge til rette for bredde og mangfold gjennom gode støtteordninger for
frivilligheten, og prioritere barne- og ungdomsaktivitet.

-

Gjennomføre en forenklingsreform for frivilligheten.

-

Styrke det frivillige kulturlivet, som kor, korps og amatørteater.

-

Forbedre momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner.

-

Legge til rette for at en størst mulig andel av idrettsfinansieringen skal gå til
aktivitet og anlegg, ikke til administrasjon.

-

Gjennomgå og bedre vilkårene for egenorganisert idrett, inkludert anlegg.

-

Sikre at en høy andel av anleggsmidlene går til nærmiljøanlegg, folkehelsetiltak og
breddeidrett.

-

Legge til rette for at funksjonshemmede får delta i frivillighet og idrett.

-

Legge til rette for at organisasjoner og idrettslag enklere kan inkludere minoriteter.

Spillpolitikk
Regjeringen vil føre en politikk som legger til grunn det sosiale ansvaret og hensynet til
spilleavhengige, samtidig som den vektlegger behovet for endring som følge av
teknologisk utvikling. For mange er spill hyggelig rekreasjon, og spill gir inntekter til
samfunnsnyttige formål. Regjeringen vil videreføre krav om at inntekter fra pengespill i
Norge skal tilfalle frivillige og ideelle formål, samtidig som støtteordningene må bidra til
organisasjonenes utvikling på egne premisser. Regjeringen vil:
-

Videreføre enerettsmodellen, og vurdere muligheten for å åpne opp for flere
humanitære og frivillige aktører innenfor rammen av det ESA-godkjente unntaket.

-

Gjennomføre en bred og ekstern evaluering av norsk spillpolitikk.

p) Status Bardufosstun
I tråd med vedtaket i sak 217 (2015-2019) om overdragelse av Bardufosstun til
Bardufosstun AS søkte NIF Kulturdepartementet om forhåndsgodkjenning av
overdragelsen. NIF mottok svar fra departementet 8. januar 2018 hvor det heter:
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«Departementet samtykker til overdragelsen og herunder NIFs latente forpliktelse til
tilbakebetaling av tidligere utbetalte spillemidler til NIF/Bardufosstun, NIFs rett til
tildelte, ikke-utbetalte spillemidler til NIF/Bardufosstun, jf. Bestemmelser om tilskudd
til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2017, pkt. 2.3.3 første ledd. Samtykket
forutsetter at Bardufosstun AS påtar seg de forpliktelser som følger Bardufosstun som
delvis spillemiddelsfinansiert anlegg for idrett og fysisk aktivitet, og som følger av de
til enhver tid gjeldende bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk
aktivitet, bl.a. plikten til å drive anlegget i 30 år fra ferdig-stillelse av anlegget etter
bygging eller rehabilitering, og plikten til å vedlikeholde anlegget.»
Sak 265: Idrettsanlegg - Involvering av medlemsorganisasjonene
Anleggsrådgiver Torstein Busland innledet til saken.
Det ble redegjort for status i spillemiddelordningen og for anleggsområdet som innledning til
arbeidet med ny anleggspolitikk.
Vedtak:
Idrettsstyret vil prioritere arbeidet med å utarbeide mål og strategier for utvikling av
idrettsanlegg, herunder:
1. Høre medlemsorganisasjonene i forhold til status, behov og innspill
2. Legge til rette for en idrettspolitisk debatt på Ledermøtet 2018
3. Utarbeide mål og strategier innen utgangen av 2018 som grunnlag for behandling på
Idrettstinget 2019
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