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Sak 314: Protokoll IS-møte 44 (2011-2015). Referat fra presidentskapsmøtet
12.01.2015. Protokoll Kontrollkomiteens møte 17.11.2014
Vedtak:
Idrettsstyret vedtok protokollen fra IS-møte nr. 44 (2011-2015), med de endringer som
fremkom i møtet.
Idrettsstyret tok referatet fra presidentskapsmøtet 12.01.2015 til orientering.
Idrettsstyret tok protokollen fra kontrollkomiteens møte 17.11.2014 til orientering.

Sak 315: Budsjett 2015
Generalsekretæren innledet til saken.
Til idrettsorganisasjonen fikk NIF tildelt kr 43 millioner mer i 2014 enn i 2015, men dette er
kr. 17,3 millioner mindre enn det omsøkte beløpet på kr 653,3 millioner.
Når det gjelder tildelingen til NIF og idrettskretsene over post 1, så er det slik at dersom man
ser bort fra økningen som er øremerket funksjonshemmede, er økningen på kr 2 millioner (fra
kr 122 mill. i 2014 til 124 mill. i 2015). Innenfor denne økningen på kr 2 mill. er det
øremerket kr 1 mill. til Special Olympics. Den reelle økningen på post 1 til disposisjon er da
kun kr 1 mill., noe som ikke dekker den ordinære lønns- og prisveksten.
Tilskuddet til særforbundene over post 2 for 2015 viser en økning på 17 mill. kroner fra 2014
til 2015, hvorav 8 mill. kroner er øremerket idrett for funksjonshemmede. Tilskudd til barn,
ungdom og bredde gjennom særforbundene over post 3, viser en økning fra 2014 til 2015 på
7 mill. kroner. Totalt er økningen over post 2 og post 3 fra 2014 til 2015 på 24 mill. kroner.
Tilskuddet til Olympiatoppen, post 4, viser en økning fra 2014 til 2015 på 11 mill. kroner,
hvorav 6 mill. kroner er øremerket paralympisk satsing.
Det ble understreket fra generalsekretæren at når det gjelder de administrative og operative
prioriteringer av ressurser, så ligger det Idrettspolitiske Dokumentet til grunn.

Midlene som spesifikt er avsatt til satsing på idrett for funksjonshemmede er plassert inn i de
ulike budsjettpostene fra KUDs side.
NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, presenterte de ulike budsjettpostene for Idrettsstyret.
Idrettsstyret var enige om å øke rammetilskuddet til Idrettskretsene med 1,4 millioner kroner
fra 2014 til 2015, og ba generalsekretæren om å inkorporere dette i budsjettet som skal
oversendes til KUD.
Idrettsstyret vedtok videre at NIF skulle budsjettere med resultat på 1,0 millioner kroner i
2015, og ba generalsekretæren hensynta dette i rapportering til KUD.

Vedtak:
1) Idrettsstyret vedtok det fremlagte budsjettet for 2015 med de endringer som fremkom i
møtet, og lar dette danne grunnlag for rapportering til Kulturdepartementet (KUD).
Budsjettet skal vise et overskudd på kr. 1,0 millioner (tilførsel til den frie egenkapitalen).
Idrettskretsene får en økning i sitt rammetilskudd fra 2014 til 2015 på kr. 1,4 millioner.
Rammetilskuddet til idrettskretsene for 2015 over post 1 er på kr. 35,95 millioner.
2) Forvaltningspraksis og utbetalingsprinsipper:
a) 90 % av tilskuddene på post 2 (grunntilskudd særforbund) og post 3
(barn/ungdom/bredde) utbetales som a-konto i henhold til tidligere utbetalingspraksis.
b) Resterende 10 % av post 2 og post 3 tilskuddene utbetales når særforbundene har
levert godkjente rapporteringer innenfor de enkelte områdene, samt at
idrettsregistreringen er avsluttet. Dette også i henhold til tidligere utbetalingspraksis.
c) Renteinntekter i NIF inntektsføres i henhold til tidligere vedtatt praksis, ref. IS-sak 144
i IS-møte nr. 17 (2011-2015).
d) Innenfor Toppidretten overføres 60% av innvilget ramme til de aktuelle
organisasjonsleddene snarlig etter at rammen er innvilget. Resterende 40% utbetales når
særforbundene har fått godkjent sin rapportering, og Olympiatoppen har akseptert
anvendelsen av de resterende økonomiske virkemidlene som er tildelt.

Sak 316: Samordnet rapportering og søknad fra idrettslagene
Idrettsstyremedlem og Geir Johannessen innledet til saken.
Idrettslagene har pr. i dag en lang rekke ulike tidsfrister knyttet til rapporteringer og
tilskuddsordninger å forholde seg til, noe som er krevende og fremstår som lite samordnet.
Konsekvensen kan være at mange idrettslag unnlater å rapportere og/eller søke om tilskudd
de er berettiget til.
Derfor foreslås det at alle slike rapporteringer og grunnlag for søknad om tilskudd og
kompensasjoner koordineres. Målet er at hverdagen for idrettslagene skal bli enklere og
mindre byråkratisk. Det er nødvendig at NIF går i en dialog med KUD med tanke på å få
avklart frister knyttet til rapporterings- og søknadsfrister i denne sammenhengen.
Vedtak:
1. Generalsekretærens bes om å tilrettelegge for en størst mulig grad av samordnet
rapportering og søknad fra idrettslagene.

2. Generalsekretæren bes om å komme tilbake til styret med en vurdering av eventuelle
lovendringer som følger av en slik samordning.
Sak 317: Oversendelsesforslag fra Idrettstinget 2011 – Lovforslag nr. 44
Idrettspresidenten innledet til saken.
På Idrettstinget 2011 fremmet Norges Bedriftsidrettsforbund (NBIF) et lovforslag knyttet til
NIFs lov § 3-2 bokstav a). Forslaget ble trukket og oversendt Idrettsstyret for videre
behandling.
Denne saken omhandler spørsmålet om å begrense stemmeretten til Idrettsstyret. Det ligger i
sakens natur at saken ikke er egnet for behandling av Idrettsstyret selv, og Idrettsstyret vil av
den grunn heller ikke kunne fremme forslaget for Idrettstinget 2015.
Vedtak:
1. Lovforslag nr. 44 fra Norges Bedriftsidrettsforbund gjelder spørsmålet om å begrense
Idrettsstyrets stemmerett på Idrettstinget i bestemte saker.
2. Idrettsstyret anser at forslaget ikke er egnet for behandling av Idrettsstyret selv.
3. Idrettsstyret ber generalsekretæren informere Norges Bedriftsidrettsforbund om at
forslaget ikke er egnet for Idrettsstyrebehandling, og at Idrettsstyret av den grunn
ikke selv vil fremme forslaget for Idrettstinget 2015.
4. Idrettsstyret forholder seg til den seneste behandlingen av dette spørsmål fra
Idrettsstyret (2007-2011), gjengitt i sakspapirene (vedlegg 2) for Idrettstinget 2011,
Lovforslag nr. 44.

Sak 318: Campus Sognsvann
NIFs organisasjonssjef, Erik Eide, innledet til saken.
I om lag ti år har det, med varierende intensitet, pågått arbeid med mål om å realisere en
utvidelse og modernisering av det som i dag er Olympiatoppen/Toppidrettssenteret, altså de
fysiske anlegg i og omkring Olympiatoppen/Sognsvann.
Etter at Høyre i Stortingsgruppen 01.10.2014 valgte å ikke anbefale Regjeringen å legge fram
en sak vedr. OL/PL 2022 i Oslo til Stortinget, har saken vedr. et mulig «Campus Sognsvann»
blitt ytterligere aktualisert.
NIF er kjent med at Norges Idrettshøgskole (NIH) har fått midler til å rehabilitere sin
bygningsmasse, en bygningsmasse – herunder idrettsfasilitetene - som i hovedsak ikke har
vært oppgradert siden NIH ble opprettet i 1968. I løpet av 2015 iverksettes denne
etterlengtede og nødvendige rehabiliteringen av NIH. Når rehabiliteringen er i gang, viser
høgskolen større interesse for Campus Sognsvann, og deltar i den pågående høyttenkning
rundt prosjektet. Det vil være avgjørende hvorvidt NIH vil forplikte seg i prosjektet.

For NIF blir det viktig å avklare om særforbund som er forutsatt å være store brukere av
anleggene, vil kunne forplikte seg økonomisk. Det er sentralt å se på de reelle behovene i
forhold til øvrig anleggsutvikling og kapasitet i regionen.
Prosjektet fordrer aktiv involvering og økonomisk forpliktelse fra mange aktører, både
offentlige og idrettslige.
Idrettsstyret mener at NIF må ta et aktivt eierskap til prosjektet, gjennom egen
prosjektledelse, for å sikre ivaretakelsen av NIFs og Olympiatoppens interesser.
NIF må bistå å identifisere Olympiatoppens primære behov, og deretter ha fokus på disse, når
en i fortsettelsen gjør vurderinger av hvilke utviklingsgrep som vil være de beste for å styrke
Olympiatoppen som norsk toppidretts naturlige kraftsentrum i overskuelig fremtid.

Vedtak:
1. Campus Sognsvann må ta utgangspunkt i Olympiatoppens primære behov og hvilke
utviklingsgrep som vil være de beste for å styrke Olympiatoppen som norsk
toppidretts naturlige kraftsentrum i overskuelig fremtid.
2. Idrettsstyret ga generalsekretæren fullmakt til å nedsette en prosjektgruppe, hvor en
realistisk anleggsplan presenteres for Idrettsstyret for perioden 2015-2019 i henhold
til saksfremleggelsen.
Sak 319: Rammetilskudd for idrettskretsene
Ass. generalsekretær Øystein Dale innledet til saken.
Programkomiteen for kretsledermøtene har oversendt et brev datert 10.01.2015
til Idrettsstyret, som omhandler den samlede rammen for tilskudd til idrettskretsene og
fordelingsmodellen for rammen mellom idrettskretsene.
Dagens rammetilskuddsmodell for idrettskretsene kan med fordel få tydeligere
tilgrunnliggende premisser. Idrettskretsene ønsker også at den økonomiske rammen til
idrettskretsene økes.
Dagens modell for rammetilskudd til idrettskretsene ble formelt vedtatt på Idrettstinget på
Stjørdal i 2003. Dette innebærer at en evt. endring av denne modellen må bringes til
Idrettstinget 2015. Idrettsstyret understreket at Idrettstinget kun bør vedta de overordnede
premisser for denne modellen – ikke selve den økonomiske rammen eller vektingen mellom
ulike variabler i modellen.
Idrettsstyret vil diskutere denne saken med representanter for Idrettskretsene på
kretsledersamlingen 17.04. 2015, herunder om implementeringstidspunkt for en evt. ny
modell.
Vedtak:
Idrettsstyret ber Generalsekretæren utarbeide et forslag til overordnede prinsipper for
fordeling av rammetilskuddet til idrettskretsene til Idrettstinget 2015 med tanke på

behandling på Idrettstinget 5.-7. juni 2015. Forlaget skal ta utgangspunkt i innspill fra
idrettskretsenes programkomité og diskuteres på kretsledermøtet 17. april 2015.

Sak 320: Kompensasjon for utvalgsarbeid
Idrettsstyremedlem og leder for evalueringsutvalget for norske OL/PL-prosesser, Oddvar
Johan Jensen, fratrådte idrettsstyremøtet under behandlingen av denne saken.
På bakgrunn av IS-sak 284 i IS-møte 42 (2011-2015) og IS-sak 298 i IS-møte 43 (20112015), anbefales det en ren kompensasjon overfor Oddvar Johan Jensen arbeidsgiver for det
timeantall (prosentvis andel), som Oddvar Johan Jensen bruker av sin arbeidstid til dette
arbeidet, som utvalgsleder for evalueringsutvalget for norske OL/PL-prosesser.

Vedtak:
Idrettsstyret gir Presidentskapet og Generalsekretæren fullmakt til å ferdigstille en
økonomisk kompensasjonsavtale for frikjøp av idrettsstyremedlem Oddvar Johan Jensen for
hans arbeid som leder av evalueringsutvalget for OL/PL-prosesser.

Sak 321: Enerettsmodellen
NIFs ass. generalsekretær, Øystein Dale, innledet til saken.
På oppdrag fra KUD har Rambøll Management Consulting utredet mulige
økonomiske konsekvenser ved en eventuell innføring av en lisensordning for pengespill, hvor
også andre pengespillselskaper får adgang til det norske regulerte markedet. Rapporten ble
formelt overlevert og presentert 15. januar 2015. NIF har selv gjennomført en uavhengig
utredning av de samme spørsmålene, som Rambøll har utredet for KUD. I tillegg har NIF sett
nærmere på konsekvensene av liberalisering av lotteri- og pengespillmarkedet i lys av EØSavtalen, samt hvilke endringer det eventuelt vil medføre for et ansvarlig regime relatert til
faren for spillavhengighet.
I NIFs rapport fremkommer det tydelig at en lisensordning i det norske spillmarkedet, slik
regjeringen nå utreder, ikke vil ha noen positive effekter for norsk idrett, sammenliknet med
dagens enerettsmodell. En oppsplitting av de ulike lotteri- og spillrettighetene i det norske
markedet, vil utfordre EØS-reglementet og EFTA-domstolen. NIF kan ikke støtte en
liberalisering som medfører risiko for at en meget velfungerende enerettsmodell avskaffes og
tapes for alltid. En styrking og videreutvikling av dagens enerettsmodell vil gi bærekraft til
den finansieringsmodell, som dette Idrettsstyret sterkt har bidratt til å løfte fram og utvikle i
tingperioden 2011-2015, hvor nå pr. 01.01.2015, 64% av tippenøkkelen går til idrettsformål.
En finansieringsmodell som våre nordiske søsterorganisasjoner misunner oss.
Generalsekretæren vil utarbeide en enkel oversikt som fremviser de sentrale økonomiske
parameterne for de ulike nordiske idrettsorganisasjonenes inntekter og inntektsutvikling
knyttet til disse landenes ulike spillpolitiske regimer.
Vedtak:
1. Idrettsstyret tar den fremlagte rapporten om enerettsmodellen til orientering, og ber
Generalsekretæren ferdigstille og offentliggjøre rapporten.

2. Norsk idrett vil styrke enerettsmodellen for spill og rammevilkårene for Norsk
Tipping. Den norske modellen har vært en suksess både når det gjelder å skape
overskudd til gode formål, og som beskyttelse mot spillavhengighet.
3. Norge kan ikke risikere at en meget velfungerende enerettsmodell avskaffes og tapes
for alltid som følge av avvikling av eneretten til lotterier og en lisensordning for
utenlandske spillselskaper. Det er uklokt å utfordre EØS-reglementet og EFTAdomstolen.
4. NIF skal ha god dialog med de spillavhengiges organisasjoner, støtte Norsk Tippings
ansvarlighetsregime, og arbeide for norske spilleres forbrukerrettigheter.
5. Det må derfor etableres kontrollorganer med handlingsrom til å regulere
markedsføring fra utlandet og til å stenge for nettspill på uautoriserte nettsteder, slik
at de internasjonale aktørene ikke uhindret får fortsette sin uansvarlige og uregulerte
virksomhet.

Sak 322: IPD 2015 – 2019
NIFs ass. generalsekretær, Øystein Dale, innledet til saken.
Utkastet til nytt Idrettspolitisk Dokument (2015-2019) er utarbeidet i en administrativ
Arbeidsgruppe sammensatt av representanter fra NIF, administrativ styringsgruppe for
særforbundene og Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF).
Dette utkastet sendes nå på høring i organisasjonen; særforbundene, idrettskretsene, idrettens
faglige og administrative utvalg, samt NIFs fagavdelinger.
Vedtak:
1. Idrettsstyret tar det fremlagte høringsforslaget til orientering og ber
Generalsekretæren sende dokumentet ut på høring i organisasjonen.
2. Høringsfristen settes til 09.03.2015. Forslaget og høringsinnspillene diskuteres på et
felles dialogmøte med særforbundenes presidenter og idrettskretsenes styreledere
25.03.2015.
3. Endelig forslag til Idrettstinget behandles i Idrettsstyret 24.04.2015.

Sak 323: Forberedelser til Idrettstinget
Idrettspresidenten innledet til saken.
Idrettstinget i 2003 fattet et vedtak som sa at det ikke er tillatt å benytte såkalte høydehus
eller andre innretninger eller midler for kunstig manipulering av innåndningsluftens
sammensetning eller trykk i den hensikt å oppnå konkurransemessige, treningsmessige eller
restitusjonsmessige fordeler.

Idrettsstyret vedtok i sitt møte nr. 10 (2011-2015) å sende en høring til særforbundene
og idrettskretsene for å få medlemsorganisasjonens syn på om det er ønskelig å endre
Idrettstingets vedtak fra 2003. Høringsbrevet ble sendt ut 25. mai 2012 med høringsfrist
1. oktober 2012. Det ble avgitt totalt 25 høringssvar fra de 73 høringsinstansene
(idrettskretsene og særforbundene). Av disse var det sju høringsinstanser som er for et fortsatt
totalforbud slik det ble vedtatt i 2003. 13 høringsinstanser vil tillate høydehus under streng
kontroll av Olympiatoppen, med tilknyttede aldersgrenser og andre restriksjoner. Tre av
høringssvarene vil åpne helt og/eller åpne debatten på et Idrettsting. Kun 21 av 73
organisasjonsledd relatert til representasjon på Idrettstinget svarte på høringen. Dette utgjør
en prosentandel på 28,6 %.
Generalsekretæren orienterte om at bruk av høydehus nå er ulovlig etter sivilrettslig lov i
Italia. Dette kommer som en del av den omfattende opprydningen som har vært gjennomført i
Italia etter en rekke dopingskandaler, særlig innenfor sykkelsporten. I tillegg forbød WADA i
2014 bruk av Xenongass og Argongass, et forbund som kom på plass i forbindelse med at
flere russiske utøvere benyttet dette som en del av forberedelsene til OL i Sotsji 2014.
Et flertall i Idrettsstyret ga i diskusjonen uttrykk for at de ikke ønsker ikke at Idrettsstyret skal
innstille på å endre tingvedtaket i denne saken fra 2003. Det var likevel enighet om at
Idrettsstyret skal løfte denne saken til Idrettstinget i 2015.
Generalsekretæren skal til et senere IS-møte presentere et utkast til et tingdokument fra
Idrettsstyret i saken. Idrettsstyret har frist til 05.05.2015 med å melde saken formelt som sak
til Idrettstinget 2015. Dersom et annet organisasjonsledd skal melde inn saken, er fristen
05.02.2015. Videre skal generalsekretæren sende denne saken til NIFs idrettsmedisinske
etiske råd for en vurdering av saken.
Vedtak:
1. Idrettsstyret vil løfte saken om dagens forbud mot høydehus eller andre innretninger
eller midler for kunstig manipulering av innåndingsluftens sammensetning eller trykk
til Idrettstinget i 2015, men vil på et senere tidspunkt komme tilbake til Idrettsstyrets
innstilling i saken.
2. Idrettsstyret vil arbeide aktivt for at WADA inkorporerer en enda strengere praksis
relatert til denne typen virksomhet i fremtiden, slik de nå har forbudt bl.a. xenon-gass.
3. Generalsekretæren oversender denne saken til NIFs idrettsmedisinsk etiske råd før ISmøte 46 (2011-2015).
4. Generalsekretæren fremlegger til et senere IS-møte et utkast til et tingdokument fra
Idrettsstyret i den angjeldende saken.

O-sak A: YOG 2016
Denne O-saken ble utsatt til IS-møte 46 (2011-2015). Idrettsstyret vil da få en grundig
gjennomgang av status i arbeidet med Ungdoms-OL 2016 på Lillehammer, representert ved
bl.a. adm.dir i LYOGOC, Tomas Holmestad.

O-sak B: Orientering vedr. boksesaken fra et internasjonalt perspektiv
Med henvisning til IS-sak 291 i IS-møte 43 (2011-2015), så orienterte «IOC Head of
Scientific Activities», Lars Engebretsen, Idrettsstyret om helseproblematikken knyttet til
profesjonell boksing fra et internasjonalt forskerperspektiv.
Det gjøres nå en grundig studie av de medisinske farer ved boksing med og uten hjelm.
Så langt viser den internasjonale forskningen at det trolig ikke er noen vesentlige endringer i
skadebildet ved å fjerne hjelmen i amatørboksing. Rent mekanisk sett er det ifølge
Engebretsen ingen tvil om at det er en fordel å beholde hjelmen. Nevropsykologisk sett er det
ingen større forskjeller knyttet til hvorvidt hjelm anvendes eller ikke i amatørboksing. Når det
gjelder proffboksing er det derimot udiskutabelt hva gjelder helsefare.
Engebretsen viste til et brev fra den amerikanske olympiske komiteen, hvor det tilkjennegis
en betydelig skepsis til å fjerne hjelmen ved Olympisk boksing. Dette grunngis med bakgrunn
i en frykt for et betydelig omdømmetap for amatørboksing og IOC – sett i lys av andre
amerikanske idretters tiltak mot hodeskader (særlig relatert til amerikansk fotball og
ishockey).
IOCs Executive Board skal i løpet av våren 2015 fatte en beslutning i dette spørsmålet knyttet
til den olympiske bokseturneringen i Rio i 2016.

O-sak C: Idrettsmedisinsk etisk råd:
Presidenten orienterte i saken, og viste til saksdokumentet i saken.
På IS-møte nr. 43 ble mandatet for rådet revidert og fire personer ble oppnevnt som
medlemmer til rådet. Presidentskapet ble gitt fullmakt til å oppnevne de resterende
medlemmene, og har i sitt møte 12. januar d.å. oppnevnt ytterligere tre personer til rådet:
 Astrid Uhrenholdt Jacobsen
 Sven Mollekleiv
 Inggard Lereim
Rådet består etter dette av følgende syv personer:
 Merete Smith, leder
 Reidun Førde
 Eva Birkelund
 Trine Moholdt
 Astrid Uhrenholdt Jacobsen
 Sven Mollekleiv
 Inggard Lereim
O-sak D: Idrett for utviklingshemmede:
Presidenten orienterte i saken, og viste til saksdokumentet i saken.

Idrettsstyret vedtok i IS-sak nr. 310 i IS-møte nr. 44 (2011-2015) 11.12.2014 å opprette
Utvalg for idrett for utviklingshemmede. Samtidig ble mandat, vedtekter og grunnlag for
sammensetning av utvalget vedtatt.
Utvalget består av:
 Kristin Kloster Aasen, Idrettsstyret – leder
 Stig Martin Sandvik, representant for idrettsutøverne, Lillestrøm Sportsklubb
 Cecilie Willoch, foreldrerepresentant
 Åse Torheim, Special Olympics International
 Kristin Homb, Norges Svømmeforbund
 Henrik Lunde, Norges Fotballforbund
 Bjug Ringstad, Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Med dette er arbeidet med utøvere med utviklingshemninger organisasjonsmessig
fullintegrert i NIF på alle nivåer, i tillegg til den internasjonale tilknytningen til Special
Olympics, som NIF ikke tidligere har hatt.
I samarbeid med aktuelle særforbund og representanter for utøvergruppen har NIF arbeidet
med å sette sammen en delegasjon utøvere til Special Olympics World Summer Games i Los
Angeles 25.07 - 02.08.2015. Delegasjonen ble påmeldt innen fristen 15.12.2014.
Delegasjonen består samlet sett av 42 personer. Norge deltar med seks idretter.

O-sak E: Status IT
Denne O-saken ble utsatt til IS-møte 46 (2011-2015).

O-sak F: Spillemidler 2015
Idrettspresidenten orienterte i saken.
Til idrettsorganisasjonen fikk NIF tildelt kr 43 millioner mer i 2014 enn i 2015, men dette er
kr. 17,3 millioner mindre enn det omsøkte beløpet på kr 653,3 millioner.
Når det gjelder tildelingen til NIF og idrettskretsene over post 1, så er det slik at dersom man
ser bort fra økningen som er øremerket funksjonshemmede, er økningen på kr 2 millioner (fra
kr 122 mill. i 2014 til 124 mill. i 2015). Innenfor denne økningen på kr 2 mill. er det
øremerket kr 1 mill. til Special Olympics. Den reelle økningen på post 1 til disposisjon er da
kun kr 1 mill., noe som ikke dekker lønns- og prisveksten.
Tilskuddet til særforbundene over post 2 for 2015 viser en økning på 17 mill. kroner fra 2014
til, hvorav 8 mill. kroner er øremerket idrett for funksjonshemmede. Tilskudd til barn,
ungdom og bredde gjennom særforbundene over post 3, viser en økning fra 2014 til 2015 på
7 mill. kroner. Totalt er økningen over post 2 og post 3 fra 2014 til 2015 på 24 mill. kroner.
Tilskuddet til Olympiatoppen, post 4, viser en økning fra 2014 til 2015 på 11 mill. kroner,
hvorav 6 mill. kroner er øremerket paralympisk satsing.

O-sak G: Inkludering i idrettslag 2015
Idrettspresidenten orienterte i saken, og henviste til sakspapirene.
Regjeringen har tildelt kr. 11.500.000,- til ordningen Inkludering i idrettslag til NIF for 2015.
Dette er 1 mill. kroner mer enn i 2014.
Det tildelte beløpet er identisk med søknadsbeløpet fra NIF til Kulturdepartementet for
ordningen i 2015.
Tilskuddsordningen er rettet mot spesielle utfordringer som idrettslag i en del av de største
byene står overfor, og er en velfungerende ordning som forvaltes på en god måte gjennom
idrettsråd i noen av de største byene i landet.

O-sak H: Forskningsplan for norsk idrett
Presidenten orienterte i saken, og viste til saksdokumentet i saken.
Med ref. til IS-sak 292 i IS-møte 43 (2011-2015), ble forskningsplanen for norsk idrett sendt
på høring i organisasjonen 01.11.2014, med høringsfrist 15. desember 2014.
I forskningsutvalgets møte 22.01.2015, vil nødvendige evt. endringer i planen som resultat
av høringsinnspillene og innspill fra utvalgets egne medlemmer, bli vurdert.
Planen er å legge fram et revidert forslag til forskningsplan for Idrettsstyret til
IS-møte 46 (2011-2015).

O-sak I: Høringssvar Privatskoleloven
Idrettspresidenten orienterte i saken, og henviste til sakspapirene.
Kunnskapsdepartementet sendte 17.10.2014 på høring forslag om endringer i lov av 4. juli
2003 nr. 84 om private skoler med rett til statstilskudd (privatskoleloven).
NIF presiserer i høringssvaret at god utvikling av toppidrettskultur, trening, holdninger og
verdier skapes i samarbeid mellom idrettsorganisasjonen NIF, særforbundene, idrettskretsene
og i et samarbeid med både offentlige og private toppidrettsgymnas. Det er den samlede og
helhetlige kvaliteten i tilbudene som er helt avgjørende for utviklingen av fremtidige
toppidrettsutøvere.
NIF vektlegger i høringsinnspillet at det kun er de skolene som er toppidrettsfaglig
kvalitetssikret av NIF gjennom Olympiatoppen - og på dette grunnlag mottar særskilt
toppidrettstilskudd – som skal kunne benytte betegnelsen «toppidrettsgymnas».

O-sak J: Status IPD 2011-2015
Presidenten orienterte i saken.
Status for arbeidet med IPD 2011-2015 vil bli fremlagt i IS-møtet 26.03.2015.

O-sak K: Idrettsstyrets representasjon
Denne O-saken ble utsatt til IS-møte 46 (2011-2015).

O-sak L: Idrettsforsikringene
Generalsekretæren orienterte i saken.
På Idrettstinget i 2011 (ref. sak 9B, Langtidsbudsjett 2012-2015), ble følgende forslag fra
Yngve Hallén, NFF, ble enstemmig vedtatt: "Idrettsstyret skal evaluere og vurdere
barneidrettsforsikringen for å sikre et best mulig produkt."
Når det gjelder barneidrettsforsikringen så er Gjensidige nå valgt som ny leverandør, på
bakgrunn av en grundig gjennomgang av hele denne forsikringsordningen. Avtalen er
undertegnet og ordningen trådte i kraft med virkning fra 01.01.2015.
NIF vil videre følge opp organisasjonens behov for gode og relevante reiseforsikringer,
herunder også fremtidige klubbforsikringer.

O-sak M: Høringssvar Lotteriloven
Idrettspresidenten orienterte i saken, og henviste til sakspapirene.
Norges idrettsforbund har svart på Kulturdepartementets høring om endringer i
lotteriregelverket. Idrettsforbundet er enig med Kulturdepartementet i at hovedelementet i
den norske reguleringen av pengespill- og lotteritjenester er enerettsmodellen.
NIF forutsetter at statens ønske om å beskytte enerettsmodellen er reelt. NIF mener at en
konsekvens av dette er at myndighetene må opptre konservativt og ikke gjøre endringer
uten at det er generell enighet mellom berørte parter nasjonalt, og at ev. konsekvenser av
endringer for enerettsmodellen er endelig avklart.
Forslaget fra Kulturdepartementet åpner for kommersielle spill som vil være i direkte
konkurranse med Norsk Tipping. NIF ser ingen grunn til at det innføres nye regler som kan
endre premissene for enerettsmodellens eksistens i Norge og som kan åpne for aktører som
ikke har organisasjoner, norsk frivillighet eller forsvaret av ansvarlige spill som et verdibasert
formål.

Idrettspresidenten avsluttet IS-møte nr. 45 (2011-2015) kl. 1630.
Det ble invitert til ”Åpen time” etter avsluttet idrettsstyremøte.
Neste idrettsstyremøte avholdes 17.02.2015 på Lillehammer, med møtestart kl. 09.15.

