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S-SAK 36/14-16:

GODKJENNING AV PROTOKOLLER
Følgende protokoller er til godkjenning;
- Fra styremøte 7/14-16 i Kirkenes 31.01.15
- Fra styremøte 8/14-16 tlf.møte 25.02.15
- Fra styremøte 9/14-16 mailmøte 10.03.15

VEDTAK:

Protokollene fra styremøtene 7/14-16, 8/14-16 og 9/14-16 godkjennes.

S-SAK 37/14-16:

SAKER TIL ORIENTERING
a) Representasjoner
May Bente Eriksen:
Evalueringsutvalg OL/PL, Oslo 09.02.15
Møte Barents Sportskomite Norge (BSCN), Tromsø 10.02.15
Evalueringsutvalg OL/PL, Oslo 05.03.15
Evalueringsutvalg OL/PL, Oslo 18.03.15
Evalueringsutvalg OL/PL, Oslo 25.03.15
Dialogmøte NIF, Oslo 15.04.15
Møte Barents Sportskomite Norge ( BSCN), Hell 16.04.15
IK-ledermøte, Hell 17.04.15
Idrettsrådskonferanse, Hell 17-19.04.15
Møte Sør-Varanger idrettsråd og kommune, Kirkenes 29.04.14
Ole Dyrstad:
Møte med idrett og kommune i Måsøy, Havøysund 16.03.15
Møte med idrett og kommune i Nordkapp, Honningsvåg 17.13.15
Ingrid Steinlein:
Finnmark fotballkrets ting, Karasjok 07.-08.02.15
Møte med idrett og kommune i Kautokeino 23. 04.15
Finnmark skikrets ting, Lakselv 09.05.15
Andreas Foss Westgaard:
Møte med Alta IR og Alta kommune, Alta 27.03.15
Bjørn Roald Mikkelsen
Anleggsmøte med Finnmark fylkeskommune, Vadsø 16.04.15
Trond Østgård:
Møte Sportskomite Norge (BSCN), Tromsø 10.02.15
Møte med NIF og org.sjefer, Lillehammer 11.-12.02.15
Finnmarksløpet og VM-langdistanse hundekjøring, Alta 06.08.03.15
Undertegning av Idrettsavtale Finnmark – Murmansk, Murmansk 16.18.03.15
Møte med Uit og OLTN, Tromsø 24.03.15
Møte med Norsk Tipping, Tromsø 24.03.15
Møte med Alta IR og Alta kommune, Alta 27.03.15
Møte med Hasvik IR og Hasvik kommune, Hasvik 08.04.15

Møte Barents Sportskomite Norge (BSCN), Hell 16.04.15
IK-ledermøte, Hell 17.04.15
Idrettsrådskonferanse, Hell 17-19.04.15
Møte Barents Sport Committee (BSC), Luleå 21.-22.04.15
Møte med Tana IR og Tana kommune, Tana Bru 11.05.15
Marit Arntzen:
Seminar; fritid med bistand/ idrett for funksjonshemmede i Alta 05.03.15
Møte med idrett og kommune i Måsøy, Havøysund 16.03.15
Møte med idrett og kommune i Nordkapp, Honningsvåg 17.13.15
Folkehelseseminar for prosjektledere, Oslo 09.04.15
Møte med idrett og kommune i Kautokeino 23. 04.15
Møte vedr. treningskompis i Hammerfest 04.05.15
Møte med idrett og kommune i Vardø, 05.05.15
b) Regnskapsrapport pr.30.04.15
Viser til tilsendt regnskapsrapport. Org.sjefen vil redegjøre nærmere for
regnskapet på styremøte.
c) Nytt Idrettskontor
Org.sjefen orienterer om innføring av nytt administrativt dataprogram i
idrettsorganisasjonen.
d) Studietur Island
Org.sjefen orienterer fra studietur på Island.
e) Kontor for særidretter
Org.sjefen orienterer om arbeidet for å opprette et felleskontor for
særidretter uten ansatte i Finnmark.
VEDTAK:

Orienteringene tas til etterretning.

S-SAK 38/14-16:

SAKER PÅ NIF’S TING 2015
Viser til vedlagte saksdokumenter til NIF’s ting i Trondheim 5.-7.juni 2015.

VEDTAK:

Sakene, og diskusjonene rundt sakene, tas til etterretning.

S-SAK 39/14-16:

KOMMUNE- OG FYLKESTINGSVALGET 2015
I forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget har NIF fremmet fire saker
som skal frontes i valgkampen av idrettsorganisasjonen;
1. At det sørges for at vi har nok idrettsanlegg slik at vi kan nå visjonen om
«idrettsglede for alle». Anleggsmangel gjør at idrettstilbudet blir
snevrere enn det kunne ha vært og færre grupper blir prioritert.

2. At alle skoleelever skal få en time fysisk aktivitet om dagen. Skolen når
alle barn på tvers av skillelinjer og er en sentral arena i arbeidet med å
skape et mer aktivt og inkluderende samfunn.
3. At det skal bli lettere å være idrettslag. Ildsjelene brenner for idretten,
ikke for byråkratiet.
4. At enerettsmodellen bevares gjennom Norsk Tipping. Det er denne
modellen som sikrer inntekter og forutsigbare rammevilkår for
frivilligheten og idretten i Norge.
I Finnmark vil idrettskretsen ha ansvaret med å følge opp fylkespartiene og
fylkestingsvalget, mens idrettsrådene vil ha ansvar med å følge opp
kommunepartiene og kommunevalget.
På våre møterunder med idrettsrådene i fylket har vi tatt opp idrettsrådenes
ansvarsområder, og oppfordret dem til å følge opp valgkampsakene lokalt.
VEDTAK:

I forbindelse med årets fylkestingsvalg foreslås det at Finnmark idrettskrets
inviterer til møter med fylkespartiene, og tar opp de fire valgkampsakene. I
tillegg foreslås det at man tar opp en femte sak; Idrettens rammevilkår i
Finnmark.
Det foreslås også at man i forbindelse med fylkestingsvalget lager en questback til fylkespartiene og ber de svare på 8-10 spørsmål vedrørende
valgkampsakene til idrettsorganisasjonen. Administrasjonen gis fullmakt til å
utarbeide spørreskjema.

S-SAK 40/14-16:
UNNTATT
OFFENTLIGHET

TILDELING AV BRAGDPOKALEN FOR 2014
Bragdpokalen utdeles for årets idrettsprestasjon av enkeltpersoner eller lag
tilsluttet Finnmark idrettskrets.
a) Kriterier
1. Den kan tildeles enkeltpersoner eller lag tilsluttet idrettskretsen
2. Den utdeles hvert år
3. Idrettskretsens styre foretar tildelingen av bragdpokalen
4. Utdelingen av hederstegnet skjer på idrettskretstinget eller et annet
arrangement i regi av idrettskretsen. Leder i idrettskretsen eller et annet
styremedlem foretar utdelingen.
b) Kandidater
Kandidater kan foreslås av enkeltpersoner, lag, utvalg, særkretser/ regioner
eller idrettskretsens styre.
Finnmark idrettskrets har tilskrevet idrettsråd og særkretser og bedt om
kandidater til bragdpokal og hederstegn.

VEDTAK:

Håvard Klemetsen, Kautokeino idrettslag tildeles bragdpokalen for 2014 for
olympisk gullmedalje i kombinert stafett i Sotsji.

S-SAK 41/14-16:
UNNTATT
OFFENTLIGHET

TILDELING AV FINNMARK IDRETTSKRETS HEDERSTEGN
Finnmark idrettskrets hederstegn m/diplomer kretsens høyeste utmerkelse.
Hederstegnet er ment å ”sitte meget høyt”, og er framstilt i to forskjellige
utgaver og kan tildeles personer som:
1. Har utført et særdeles godt administrativt arbeid
2. Har vist spesiell stor dyktighet i aktiv idrett
Hederstegnet kan bare utdeles en gang til en person.
a) Administrativ innsats
Finnmark idrettskrets hederstegn m/diplom tildeles den mann eller
kvinne som gjennom lengre eller kortere tidsrom har utført særdeles
godt administrativt arbeide for idretten i Finnmark idrettskrets.
Arbeidet eller deler av det skal være utført etter 1971 (opprettelsen av
Finnmark idrettskrets)
Fortolkning:
Før en mann eller kvinne kan få hederstegnet må vedkommende ha gjort
et så særdeles godt administrativt arbeid at han eller hun virkelig har
satt spor etter seg, lokalt eller i kretsen.
b) Aktiv innsats
Finnmark idrettskrets’ hederstegn m/diplom tildeles den mann eller
kvinne som medlem av lag i Finnmark idrettskrets gjennom kortere eller
lengre tidsrom har vist spesiell dyktighet i aktiv idrett, individuelt eller i
lagidrett. Vedkommende må ha deltatt aktivt etter 1971.
Herunder kommer også trenerne.
Fortolkning:
Før en mann eller en kvinne kan få hederstegnet må vedkommende ha
gjort en fremragende innsats i en eller flere idrettsgrener.
En utøver som er i begynnelsen eller midt opp i en karriere bør ikke
tildeles hederstegnet.

VEDTAK:

Otto Daniloff, Tana skiskytterlag tildeles Finnmark idrettskrets hederstegn
m/diplom for administrativ innsats.
Kristin Størmer Steira, IL Forsøk tildeles tildeles Finnmark idrettskrets
hederstegn m/diplom for aktiv innsats.

S-SAK 42/14-16:

SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG 2015
Vedlagt følger søknadene til spillemidler til idrettsanlegg 2015 i Finnmark.
I telefonmøte med administrasjonen i kulturavdelingen i fylkeskommunen
mandag 4.mai ble det opplyst at Finnmark idrettskrets ikke lenger vil få
tilsendt forslag fra fylkesmannen til detaljfordeling av spillemidler til
idrettsanlegg før den er offentliggjort. Det vil si cirka en uke før
behandlingen i fylkeskommunen. På styremøte tirsdag 12.mai kan vi derfor
ikke behandle forslaget til detaljfordeling av spillemidler til idrettsanlegg for
2015.

Finnmark idrettskrets har imidlertid fått oversendt fra fylkeskommunen
forslag til kriterier og prinsipper som vil bli lagt til grunn for året tildeling,
som er følgende;

Vurdering
I forhold til fjoråret er det færre søknader og det totale søknadsbeløpet har
gått litt ned. I 2014 var det 82 søknader som utgjorde en totalsum på kr 90
350 000,-. I år ble det godkjent totalt 72 søknader som til sammen utgjorde
en totalsum på kr 77 115 000,-. Til tross for denne nedgangen har Finnmark i
år fått tildelt et større beløp fra KUD enn det som ble tildelt i fjor, med en
økning på kr 1 137 000,-. Selv om Fylkesrådmannen konstaterer en nedgang
ved årets søknader, ser man lyst på anleggsutviklingen i Finnmark fylke. Flere
kommuner tar grep, noe som vil få stor betydning for idretten og
aktivitetsnivået i Finnmark. Fylkesrådmannen legger opp til en fordeling av
spillemidlenes overskudd som følger KUD sine forskrifter og kriterier,
Finnmark fylkeskommunes regionale kulturstrategier og prinsipper for årets
tildeling, og kommunenes prioriteringer.
I november 2014 ble det vedtatt nye regionale kulturstrategier for Finnmark i
perioden 2015-2020. Finnmark fylkeskommunes politikk for fordeling av
spillemidlene er forankret i kulturstrategiene. Nedenfor følger et utdrag som
peker på spesifikke strategier for idrett i fylket.
• Utvikle idrett- og kulturarenaer for opplevelser og aktivitet med høyde for
flerbruk og samarbeid
• Utarbeide en regional handlingsplan for fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett
• Gi tilskudd til anlegg gjennom spillemidlene
11. februar 2015 behandlet Hovedutvalget for kultur og samferdsel (HU KS)
saken om retning for spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2015
(Saknr 2/15).
Følgende ble vedtatt:
1. Hovedutvalget for kultur og samferdsel ber om at man i størst grad sørger
for at søknader med lengst ventetid prioriteres i 2015.
For øvrig forholder Finnmark fylkeskommune seg til kommunenes prioritering
av spillemiddelsøknader.
Også svømmebasseng kan prioriteres i 2015.
2. Hovedutvalget ber om at det til neste hovedutvalgsmøte legges frem en
sak som foreslår konkrete prinsipper for tildeling av spillemidler.
På bakgrunn av dette har fylkesrådmannen utarbeidet følgende prinsipper
for tildeling av spillemidler:
1. Gjentatte søknader skal få resten av midlene.
2. Ventetid
prinsippet ved
spesielle tilfeller.

På grunn av mange søknader i forhold til tildelt beløp fra KUD må det
påregnes ventetid for tildeling av spillemidler på inntil 4-5 år.

Kostnadskrevende anlegg må forvente noe lengre ventetid. Fylkesrådmannen
vil prioritere søknader med lengst ventetid, men vike fra prinsippet ved
spesielle tilfeller. Det kan f.eks. være kommune som fremmer få søknader
over flere år. Det er et faktum at noen få kommuner jobber godt med
anleggsutvikling. Alta kommune har for tiden inne svært mange søknader om
spillemidler, der flere av disse har ligget lenge på vent. Hvis fylkeskommunen
skulle tildele tilskudd kronologisk etter innkomne søknader, vil en enda større
del av spillemidlene gå til anleggsutvikling i Alta. Fylkesrådmannen er opptatt
av at spillemidlene er et regionalt virkemiddel som skal motivere alle
kommuner og idrettslag til å bygge og rehabilitere anlegg, samt at
tilskuddene skal komme flest mulig innbyggere til gode.
3. Nærmiljøanlegg

Etter innspill fra flere kommuner vil Fylkesrådmannen prioritere
nærmiljøanlegg. Alle kommuner kan bygge slike anlegg da nærmiljøanlegg
ikke er like kostnadskrevende som ordinære anlegg. Nærmiljøanleggene skal
helst bygges i tilknytning til skoler eller tettbebygde boligområder.
4. Friluftsanlegg:

I anledning friluftslivets år prioriteres friluftsanlegg. Slike anlegg aktiviserer
både barn og voksne. Det er viktig å realisere universelt utformede
friluftsanlegg i alle kommunene i Finnmark.
5. Kommunale prioriteringer

men observante på om kommunale anlegg prioriteres foran idrettslagseide
anlegg.
anleggene står likt blir idrettslagseide anlegg prioritert.
Fylkesrådmannen forholder seg til kommunenes årlige prioriteringer av hvilke
anlegg som skal prioriteres i vår saksbehandling. Det er kommunene som
kjenner sin egen kommune best, i tillegg til at det er viktig å støtte og bevare
lokaldemokratiet i den enkelte kommune. Kommunene bygger ikke for seg
selv, men for idretten og innbyggerne. Årets kommunale prioriteringer
bevitner om at kommunene ikke prioriterer sine egne anlegg foran
idrettslagseide anlegg.
Det er gledelig at det legges opp til at anlegg med lengst ventetid skal
prioriteres, og at der kommunal og idrettslagseide anlegg står likt, så skal
idrettslagseide anlegg prioriteres. Dette er kriterier Finnmark idrettskrets
lenge har arbeidet med for å få med ved fordelingen av spillemidler til
idrettsanlegg.
Det er også gledelig at kommunene ved årets prioritering har tatt hensyn til
dette.

Det er imidlertid ikke heldig for idretten at nærmiljøanlegg skal prioriteres
foran ordinære anlegg i fylkeskommunen.
Ordinære anlegg er idrettsanlegg som er bygget for både organisert idrett og
egenorganisert fysisk aktivitet. Nærmiljøanlegg er anlegg kun for
egenorganisert utendørs aktivitet.
Det betyr at den organiserte idretten ikke kan benytte nærmiljøanleggene til
sin virksomhet, inkludert trening og konkurranser. Det er også derfor at
nærmiljøanlegg bygges av kommunene, og ikke idrettslagene.
I praksis betyr dette at idrettslagene får lengre ventetid på spillemidler til
sine idrettsanlegg, enn kommunene til sine nærmiljøanlegg. Dette selv om
nærmiljøanlegg ofte er rimelige sammenliknet med ordinære anlegg.
Det er også merkverdig at ved årets fordeling så skal friluftslivsanlegg
prioriteres fordi det er friluftslivets år. Det betyr at andre anlegg må vente
ytterligere år på midler, fordi friluftslivsanlegg skal foran dem i køen.
VEDTAK:

Finnmark idrettskrets støtter i all hovedsak de kriterier og prinsipper som
fylkeskommunen legger opp til ved fordeling av spillemidler til idrettsanlegg.
Vi ber imidlertid om at nærmiljøanlegg og friluftslivsanlegg blir behandlet på
lik linje med ordinære idrettsanlegg. Dette fordi ordinære anlegg er bygget
for både organisert idrett og egenorganisert fysisk aktivitet. Nærmiljøanlegg
er anlegg kun for egenorganisert utendørs aktivitet.
Det betyr at den organiserte idretten ikke kan benytte nærmiljøanleggene til
sin virksomhet, inkludert trening og konkurranser. Nærmiljøanlegg ivaretar
således ikke den organiserte idrettens behov, selv om vi er svært positive til
nærmiljøanleggene som viktige bidragsytere til folkehelsa. Nærmiljøanlegg
bygges også i all hovedsak bygges av kommunene, og ikke idrettslagene.
I praksis betyr dette at idrettslagene vil få lengre ventetid på spillemidler til
sine idrettsanlegg, enn kommunene til sine nærmiljøanlegg.
Finnmark idrettskrets kan heller ikke se at det er grunn nok til at
friluftslivsanlegg skal gå foran idrettslagenes anlegg i køen i år ved fordeling
av spillemidler, at det er friluftslivets år i år. For idrettslag kan det medføre
ytterligere kostnader til mellomfinansiering.

S-SAK 43/14-16:

FESTEAVGIFT FOR IDRETTSLAG TIL FEFO

Finnmark idrettskrets har mottatt følgende skriv datert 22.04.15
fra Sør-Varanger Rideforening;
Vedrørende festeavgift til Fefo
Sør-Varanger Rideforening klarte i 2010 å realisere en ridehall og
hadde da nådd et stort mål etter mange års i herdig innsats fra
medlemmer og politikere.
For å klare dette måtte rideforeningen søke om festet grunn hos Fefo
samt ta opp et stort banklån.

Vi betaler kr.14 000 årlig i festeavgift til Fefo. Ingen stor sum isolert
sett, men for oss som panter flasker og tilbyr aktiviteter til barn og
unge med hest året rundt til befolkningen for en billig penge for å
klare alle utgifter, utgjør dette mye penger.
Vi skulle gjerne brukt mer penger på å utvikle sporten vår og gitt
tilbud til flere. Vår innsats for lokalbefolkningen og medlemmene
våre anser vi for samfunnsnyttig og samfunnsøkonomisk med tanke
på at vi tilbyr en sunn, helsebringende, tidkrevende og meningsfull
fritid for veldig mange barn og unge.
At Fefo krever en såpass, for oss, stor festeavgift for et bygg med kun
fire vegger og et tak, synes vi er urimelig. Disse pengene kunne vi
brukt på mer aktivitet for folk flest.
Vi ønsker at FIK setter fokus på Fefos rolle for idrettslag i Finnmark.
Finnmark idrettskrets vet at det er flere idrettslag som er i samme
situasjon som Sør-Varanger Rideforening.
VEDTAK:

Finnmark idrettskrets ber om et møte med FEFO for å drøfte saken.
Dette med mål om å få satt ned festeavgiftene for idrettslagene.

S-SAK 44/14-16:

STILLING FOR FUNKSJONSHEMMEDE I NORD-NORGE
Finnmark idrettskrets har mottatt følgende informasjon fra NIF 04.05.15;
Til: Org. sjefene
Norges idrettsforbundet(NIF) er godt i gang med å styrke det
regionale arbeidet innen idrett for mennesker med
funksjonsnedsettelse, som er et direkte resultat av den økte
tilleggsrammen over post 1 til fagområdet (totalt 20 millioner over
post 1, 2 og 4). I den forbindelse vil vi takke for den gode og
konstruktive dialogen det har vært med flere av idrettskretsene i
arbeidet med å komme frem til lokasjonene for de nye stillingene.
To kriterier har vært tungtveiende for dialogen med noen av
idrettskretsene og tilslutt valg av lokasjon: Øke den geografisk
dekningen av ressurspersoner og befolkningsgrunnlag. Vi håper
uansett at alle idrettskretsene vil se et større nærvær fra
ressurspersonene og en generell styrking av fagområdet lokalt når
de nye stillingene er besatt.
Med bakgrunn i dette skal NIF styrke fagområdet med følgende
regionale stillinger:





50 % fast stilling i Tromsø som skal styrke arbeidet i region
nord. Oppstart 1. juni: Håvard Lium.
50 % fast stilling i Hedmark (Oppstart februar: Heidi
Bråten) og 100 % stilling i Oslo som skal styrke arbeidet i
region øst. Stillingen i Oslo skal også ha et utvidet ansvar for
å utvikle lagidrettene for målgruppen i samarbeid med
relevante særforbund.
100 % fast stilling i region sør med lokasjon i Sandefjord.



Det jobbes med en prosjektstilling i region vest med
lokasjon i Rogaland og prosjektstilling ifm utviklingen av
Campus Steinkjer.

Hovedmålet med disse stillingene er å styrke det regionale og lokale
arbeidet med målgruppen i samarbeid med særforbundene og
idrettskretsene, og å være en koordinator og støtte der det er
behov for dette lokalt. De nye faste stillingene skal i all hovedsak ha
de samme ansvarsområdene, og den faglige ledelsen og
personalledelsen forankret i NIFs utviklingsavdeling, som de
eksisterende regionale stillingene.
Det er også lyst ut en 100 % prosjektstilling i et samarbeid mellom
NIFs utviklingsavdeling og Olympiatoppen, NTNU, Sør-Trøndelag
idrettskrets og Nord-Trøndelag idrettskrets i Granåsen som primært
skal bidra til å utvikle toppidretten for målgruppen i Midt-Norge og
med et nasjonalt kompetanseansvar innen toppidrett for mennesker
med funksjonsnedsettelse i tett samarbeid med NTNU.
I tillegg er Olympiatoppen i sluttfasen med å ansette en ressurs på
fagområdet i 100 % stilling.
Dette til informasjon.

Det reageres på hvordan denne prosessen har skjedd. Vi i Finnmark får altså
beskjed om at det er ansatt en konsulent i Tromsø som skal ivare ta våre
medlemmer, etter at ansettelsen har funnet sted. Spesielt reageres det på at
vi er totalt holdt utenfor dialogen med NIF vedrørende opprettelsen av
stillingen og valg av lokasjon. Det reageres også på begrunnelsen for valg av
lokasjonen med befolkningsgrunnlag. Vi vet heller ikke i dag hvilke oppgaver
vedkommende konsulent skal arbeide med i vårt fylke. Hele prosessen
oppleves således svært udemokratisk fra vår side.
INNSTILLING:

Finnmark idrettskrets v/ lederskriver et brev til NIF’ s styret og
administrasjonen der man påpeker den manglende informasjonen og
involveringen i prosessen rundt etableringen av en ny stilling innen idrett
for mennesker med funksjonsnedsettelse i nord.

S-SAK 45/14-16:

DEN NORSKE TOPPIDRETTSMODELLEN
Vedlagt følger høringsnotatet; «Den norske toppidrettsmodellen 2022.»
Høringsnotatet tar for seg den norske toppidrettssatsingen fram mot 2022,
og omhandler i all hovedsak OLT og særforbundenes toppidrettssatsing.
Idrettskretsene er omtalt i følgende avsnitt;
Idrettskretsenes rolle som tilrettelegger
Idrettskretsene er ikke et operativt ledd i aktivitetskjeden. De har imidlertid
en viktig rolle i arbeidet med å legge til rette gode rammevilkår i fylket, og
må ta initiativ til å koordinere alle særforbundenes behov overfor fylket og
kommunene, både kultursektoren og skoleverket. Idrettskretsene er viktige for
å skape politisk vilje til finansiering av prestasjonsmiljøer for ungdom med

idrettslige ambisjoner, herunder muligheten for å kombinere utdanning med
toppidrett regionalt.
I tillegg er det ment at idrettskretsene også skal ha en aktiv rolle i OLTs
regionale avdelinger. Disse er omtalt slik i høringsrapporten;
OLTs regionale avdelinger
Møtene med de toppidrettsansvarlige i særforbundene avdekket et tydelig
behov for OLTs tilstedeværelse flere steder enn i dag. Det ble særlig pekt på
behov for spisskompetanse innenfor områder som testing, ernæring,
helsetjenester, mental trening og basistrening.
OLT foreslår 8 regionale avdelinger, i hovedsak nær vitenskapelige
kompetansemiljøer og lokalisert sentralt i store befolkningskonsentrasjoner.
Med dagens etableringer i seks regioner, gjenstår det å dekke Østlandet med
tanke på befolkningen Øst og Vest for Oslo.
Styringsmessig bør OLTs regionale avdelinger være en direkte forlengelse av
OLTs fagmyndighet. De må opprettholde en fri evne til å utfordre og opptre
koordinert med OLT og særforbundene i tråd med nasjonale strategier og
avtaler.
Det er en forutsetning at disse sentrene ikke skal svekke finansieringen av den
nasjonale toppidrettsfunksjonen, men primært etableres med basis i regional
finansiering. OLTs grunnfinansiering bør begrenses til den regionale
lederfunksjonen.
Den regionale satsingen kan lett bli oppfattet som en konkurrent til et sterkt
sentralorgan for toppidrett. Mange har uttrykt frykt for at et slikt mål vil
medføre en økonomisk omfordeling som svekker sentralleddet.
Høringsuttalelsene var tydelige på at sentralleddets betydning, og at dets
kraft må opprettholdes og videreutvikles.
Tvedt-utvalget uttaler at forslaget om å ta «En tydeligere posisjon i arbeidet
med talent ogtrenerutvikling» vil kunne få konsekvenser med tanke på
administrative og økonomiske forhold, og mener at NIF, Idrettskretsene og
OLTs regionale avdelinger bør se på nye mulige organiserings- og
finansieringsordninger for å optimalisere det helhetlige
regionale utviklingsarbeidet, herunder også muligheten for å etablere
regionale utviklingsstipend.
Denne rapporten forutsetter at sentralleddet skal styrkes parallelt med
etableringen av de regionale avdelingene, og at disse derfor må etableres på
grunnlag av en dominerende regional finansiering og samarbeid. I dag
utgjør OLTs bidrag til de regionale avdelingene ca. 20 % av de samlede
kostnadene regionalt. Sentrale aktører med vilje til finansiering bør være
fylkeskommunene og eventuelt vertskommunene (storbyer). I tillegg vil
koblingen til vitenskapelige institusjoner og medisinske/helsefaglige miljøer
kunne gi stordriftsfordeler og kryssfinansiering.
OLTs bidrag til de regionale avdelingene vil derfor ha form av en
grunnfinansiering.
Finansiering av eventuelle forskningsprosjekter inngår ikke i denne rammen.
Når antall avdelinger gjennom de siste årene har økt fra tre til seks, og snart
bør bli åtte, bør rammene for denne grunnfinansieringen økes parallelt fra

10,4 millioner til 13millioner. Summen bør aldri overstige 10 % av
spillemidlene på post 4.
Oppsummert betyr dette at idrettskretsene i samarbeid med OLT sine
regionale avdelinger skal arbeide for rammebetingelsene for toppidretten i sin
region, dette spesielt i forhold til fylkeskommunen, økonomi og skole. I
tillegg skal idrettskretsene ha en koordinerende rolle i forhold til særidrettene
i sin region.Dette er likt den rollen idrettskretsen har i dag i forhold til OLT,
men tydeligere uttalt.
OLT foreslår 8 regionale avdelinger, i hovedsak nær vitenskapelige
kompetansemiljøer og lokalisert sentralt i store befolkningskonsentrasjoner. Høringen legger opp til at OLT skal ha styringen med de
regionale avdelingene, men de skal i all hovedsak finansieres regionalt og
lokalt der de er. I region Nord er OLT allerede etablert i Tromsø, og alt tyder
på at de blir der, men med satellitter i Bodø og Alta.
Når OLT regionale avdelinger skal styres sentralt, men finansieres regionalt,
så kan det medføre mindre eierskap til avdelinger. Det foreslås derfor at
idrettskretsene også blir med i styringsgruppene for de lokale avdelingene.
VEDTAK:

Finnmark idrettskrets slutter seg til forslaget til den norske
toppidrettsmodellen.
Finnmark idrettskrets ber om at idrettskretsene kommer med i
styringsgruppene for de lokale avdelingene til OLT. Dette for å styrke
eierskapet til avdelingene fordi de i all hovedsak skal finansieres og virke
regionalt.

S-SAK 46/14-16:

SNEFJORD & SLOTTEN IDRETTSLAG
Snefjord og Slotten IL har ikke avholdt styre- eller årsmøter de siste årene.
Finnmark idrettskrets har vært i kontakt med leder, og det er i flere
omganger lovt at det skal avholdes årsmøte i laget, uten at det har skjedd.
Siste gang var at årsmøte skulle holdes i løpet av påska, da idrettslaget har
mange medlemmer som ikke bor i bygda og som kommer hjem da.
Nå har leder bedt om ny utsettelse, denne gangen til juli måned. Imidlertid
krever NIF’s lov og norske regnskapsbestemmelser at idrettslag, og andre
frivillige organisasjoner, avholder årsmøte og får vedtatt revidert regnskap
innen utgangen av første 1.halvår, dvs juni måned.
I henhold til lovnorm for idrettslag §17 c) kan overordnet organisasjonsledd,
innkalle til ektraordinært årsmøte i idrettslagene.
I denne saken foreslås det at idrettskretsen gjør det for å avklare om det er
grunnlag til videre drift i laget, eller om idrettskretsen må sette laget under
administrasjon og avvikle i det.

VEDTAK:

Finnmark idrettskrets innkaller til ekstraordinært årsmøte i Snefjord og
Slotten idrettslag innen utgangen av juni. Dette for å avklare om det er
grunnlag til videre drift i laget, eller om idrettskretsen må sette laget under
administrasjon og avvikle i det.
Administrasjonen i Finnmark idrettskrets får fullmakt til å innkalle og
tilrettelegge det ekstraordinære årsmøtet i Snefjord og Slotten idrettslag.

S-SAK 47/14-16:

LILLEHAMMER 2016 YOUTH OLYMPIC GAMES
Idrettsfaglig konsulent orienterte om saken.

VEDTAK:

Styret tar orienteringen til etterretning. Administrasjonen arbeider videre
med saken.
Finnmark idrettskrets nedsetter en styringsgruppe for Fakkelturneen der
Bjørn Roald Mikkelsen velges som representant fra styret.
Man tar i tillegg sikte på å rekruttere de de tre utvalgte deltakerne fra
lederkurset i Trondheim 19-21.09.14, pluss 2-3 andre aktuelle ungdommer.
Paul Erling Andersen, FFK forespørres om å sitte i styringsgruppa.

