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Tilstede: 

Børre Rognlien, Jorodd Asphjell, Kristin Kloster Aasen, Karette M. Wang Sandbu, Anne 

Irene Myhr, Tormod Tvare, Marcela Montserrat Fonseca Bustos, Astrid Waaler Kaas, Tom 

Tvedt (unntatt sakene 128, 129, 130, 131, 132 og O-sakene A, B, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, 

O), Kirsti Skog, Oddvar Johan Jensen, Geir Johannessen. 

 

Fravær:  

Gerhard Heiberg 

 

Idrettspresidenten åpnet IS-møte nr. 15 (2011-2015) kl. 0945. 

 

Møtet var vedtaksført. 

 

Sakene ble behandlet i en noe annen rekkefølge enn saklisten. 

 

 

Sak 128: Protokoll IS-møte nr. 13. (2011-2015). Referat fra presidentskapets møte  

     18.09.2012 

 

Vedtak: 

Idrettsstyret vedtok protokoll fra IS-møte nr. 13 (2011-2015). 

Idrettsstyret tok referatet fra presidentskapsmøtet 18.09.2012 til orientering. 

 

 

Sak 129: Regnskap 3. kvartal  

NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, innledet til saken. 

 

Prognosen som avgis for hele 2012 viser et overskudd på kr 1.000.000,-. Dette er lik det 

vedtatte årsbudsjettet med et overskudd på kr 1.000.000,-. Prognosen avgis kr 800.000,- bedre 

enn prognosen som ble avgitt ved rapportering pr. 2.kvartal (ref. IS-sak 123 i IS-møte nr. 14, 

2011-2015). 

 

Det er fortsatt noen interne allokeringer i 3. kvartal, som gjør at prognosen nå er bedre enn 

den var ved utgangen av 2. kvartal. Generalsekretæren redegjorde også for mulige 

muligheter/trusler. 

 

Vedtak: 

Idrettsstyret tok det fremlagte regnskapet pr. 30.09.2012 og prognose for 2012, til 

etterretning, og lar dette danne grunnlag for rapportering til Kulturdepartementet (KUD). 

 

 

Sak 130: Post-3-kriteriene for 2013 og revisjon av forvaltningsordningen 

NIFs ass. gen.sek., Øystein Dale, innledet til saken. 
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I det foreliggende forslaget fra generalsekretæren ble det foreslått at  målgrupper, innretning 

og kriterier skal opprettholdes prinsipielt uendret. Det overordnede målet er at tiltakene som 

gjennomføres skal styrke aktiviteten og kompetansen både kvantitativt og kvalitativt i 

idrettslagene og/eller føre til økt rekruttering i idrettslagene, samt at de unge fortsetter 

lengre i idrettslagene. 

 

Ved overgang fra en søknadsbasert ordning til en mer resultatbasert ordning, vil ansvaret 

for valg av tiltak i større grad ligge hos tilskuddsmottakerne. Dette er i tråd med 

Idrettsstyrets klare signaler gjennom de siste årenes søknader om spillemidler til 

Kulturdepartementet.  
 

Saken er godt forankret i organisasjonen, og både aktivitetsutvalget og kompetanseutvalget 

har hatt saken til diskusjon. Styringsgruppen for særforbundene har sagt seg enige i det 

fremlagte forslaget. Den norske idrettsmodellens kvaliteter, verdier og prinsipper skal ligge til 

grunn for tildeling av post 3-midler, og dette er særforbundene enige i.  

 

Det vil være den årlige idrettsregistreringen som vil ligge til grunn for måling av resultater på 

anvendelsen av midlene. Samtidig skal man beholde en kjerne basert på evaluering av 

tilskuddsmottakernes implementering av idrettens felles regelverk og verdigrunnlag i 

aktivitetstilbudet. 

 

Vedtak: 

1) Idrettsstyret vedtok den nye resultatbaserte beregnings- og forvaltningsmodellen for 

post 3, som er utviklet i nært samarbeid med særforbundene, slik denne er beskrevet i 

vedlegg 1. Denne nye innretningen innføres med virkning fra 2013. 

 

2) Tilskuddene skal fordeles ut fra søkernes måloppnåelse innenfor følgende fire 

hovedkategorier: 

(a) Aktivitetsomfang 

(b) Aktivitetsutvikling 

(c) Kompetanseutvikling 

(d) Kvalitet & Verdigrunnlag 

 

3) Innføringen 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. Tilskuddsmottakerne mottar som forskudd 

innenfor post 3 for 2013 et beløp som tilsvarer 75 % av samlet tilskudd for 2012 når 

NIF mottar spillemidlene fra KUD. Denne tildelingen kan siden ikke reduseres. 

Tilpasningen til tildelte rammer etter nytt system skal skje gradvis og med like store 

deler over 3 år. 

 

4) Tilskuddsmottakerne har et selvstendig ansvar for at midlene anvendes på en måte 

som gjør at det skapes mer og bedre aktivitet ute i idrettslagene. Dette skal 

dokumenteres overfor NIF ved kalenderårets slutt på følgende måte: 

(a) Egen note til revidert årsregnskap, etter retningslinjer gitt av NIF. 

(b) Særskilt rapportering i den årlige nøkkeltallsrapporten. 
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(c) Statusrapport, og årlige evalueringsmøter mellom NIF og særforbundene, som grunnlag 

for vurderingen av ”kvalitet og verdigrunnlag”, særskilt sentralt relatert til pkt 2d i dette 

vedtaket. 

 

 

Sak 131: Oppfølging av Stortingsmelding nr. 26 (2011-2012) 

NIFs ass. gen.sek., Øystein Dale, innledet til saken. 

 

Høringsfristen vedr. norsk idretts synspunkter på Stortingsmelding nr. 26 (2011-2012), ”Den 

norske idrettsmodellen” var satt til 31.10.2012.  NIF har mottatt én uttalelse fra idrettskretsene  

og sju uttalelser fra særforbundene vedr. høringen. 

 

Idrettsstyret gjennomgikk alle innspillene som var kommet fra organisasjonen. Noen sentrale, 

gjennomgående tilbakemeldinger var: 

 Ordningen med spillemidler til nærmiljøanlegg bør ikke endres. 

 ”Mennesker med nedsatt funksjonsevne” bør være gjennomgående begrepsbruk. 

 Spillemidler skal ikke benyttes til å finansiere friluftsformål eller tilhørende 

organisasjoner. 

 Tverrdepartementalt samarbeid må til for å løse utfordringer relatert til folkehelse, 

fysisk aktivitet i skolen og til etterslepet på finansiering av idrettsanlegg. 

 Rekrutteringstiltak må ikke ”låses” til bestemte aldersgrenser 

 

NIF vil melde seg på høringen om Stortingsmelding nr. 26 (2011-2012) i Stortingets Familie- 

og kulturkomité 22.11.2012, og organisasjonens samlede syn på meldingen vil der bli 

presentert.   

 

Vedtak:  

NIFs høringsuttalelse ferdigstilles i tråd med innkomne innspill og Idrettsstyrets 

kommentarer, og vil bli snarlig oversendt til Stortingets Famile- og kulturkomite. 

 

 

Sak 132: Lønnskjøring i idrettskretsene 

NIFs personalsjef, Nina Bråthen, innledet til saken. 

 

NIF overtok, etter vedtak på Idrettstinget i Ålesund i 1999, fra 01.03.2000 

arbeidsgiveransvaret for ansatte i idrettskretsene. Fra samme dato overtok NIF også ansvaret 

for lønnskjøring for de ansatte i kretsene, og de ansatte skal dermed behandles i henhold til 

NIFs personalpolitiske retningslinjer. 

 

Det har i enkelte idrettskretser allikevel vært opprettholdt en praksis for å utbetale lønn og 

honorarer til personer som yter tjenester for idrettskretsene, og hvor NIF ikke er kjent med at 

det foreligger en arbeids- eller oppdragsavtale. 

 

NIFs personalavdeling ser et behov for å klargjøre praksis rundt lønnskjøring i idrettskretsene,  
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og for å sikre en landsomfattende enhetlig praksis rundt dette, hvor NIF foretar alle 

lønnsutbetalinger. Dette bl.a. for at den formelle arbeidsgiveren sikrer at all innberetning til 

skattemyndighetene blir enhetlig og konsistent.  

 

For Idrettsstyret er det naturlig at NIF går i en formell dialog med de tre angjeldende 

idrettskretsene som til nå har valgt egne lønnskjøringer.  

 

Vedtak: 

Idrettsstyret bad generalsekretæren gå i en formell dialog med de angjeldende idrettskretsene 

i saken for å kunne løse saken på en forsvarlig og konsistent måte.  

 

 

O-sak A: OL/PL 2022  

NIFs organisasjonssjef, Erik Eide, informerte i saken. 

 

Det er pr. tiden stor aktivitet i arbeidet med en mulig norsk søknad om OL/PL 2022 i Oslo. 

NIF og Oslo kommune har jevnlig kontakt i saken, og de vinterolympiske særforbundene er 

godt involvert i arbeidet rundt anlegg og arrangement.  

 

Neste milepæl i denne saken er 30.11.2012. Da skal det avleveres en innstilling fra etaten 

Oslo 2022 relatert til hvordan konseptet skal se ut. Dette vil bli fulgt opp med en endelig 

beslutning medio desember 2012. Her vil det også bli besluttet bortvalg av byer som ikke skal 

bli en del av OL/PL 2022-konseptet. Det er naturlig at generalsekretæren derved bringer 

saken til en grundig gjennomgang i IS møte nr 16 (2011-2015). 

 

 

Oslo 2022 er pålagt å fremlegge 2-3 ulike konsepter til kvalitetssikring, som igjen vil måtte 

bli gjenstand for politiske diskusjoner både i Oslo kommune og Idrettsstyret.  

 

Det er fortsatt en stor vilje til å delta blant kommuner som opprinnelig ikke lå inne i det 

overordnede konseptet, ref. IS-sak 57 i IS-møte nr. 7, 2011-2015.  Med henvisning til nevnte 

vedtak er NIF tydelige på at Lillehammerregionen må være en del av det olympiske og 

paralympiske konseptet som skal danne grunnlag for en mulig norsk søknad om OL/PL 2022, 

ref også Idrettsstyret (det ekstraordinære) i Stjørdal medio 2012. 

 

Et sentralt premiss fra IOC relatert til deltakerlandsby, er at disse skal være plassert ikke mer 

enn 50 km/1 times kjøring fra arenaene hvor utøverne skal konkurrere. 

 

For Idrettsstyret er det nå viktig at Oslo kommune ikke venter for lenge med valg av 

samarbeidende kommuner, og at valgene som fattes er troverdige rent konseptmessig 

nasjonalt og internasjonalt. Det ble også understreket at det ekstraordinære Idrettstinget 

09.06.2012 fattet sitt vedtak relatert til et konsept, som er basert  på innspill fra de 

vinterolympiske særforbundene. 
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Idrettsstyret ba generalsekretæren om at arbeidet som skal gjøres fra NIFs side i 2013 knyttet 

til OL/PL 2022 må hensyntas i NIFs budsjett for 2013.  

 

O-sak B: YOG 2016 

IOCs koordineringskommisjon (CoCom) for Ungdoms-OL 2016, ledet av IOC-medlem 

Angela Ruggiero, avholdt 25. og 26.10.2012 sitt første formelle møte med Lillehammer 

Youth Olympic Games Organising Committee (LYOGOC). 

Foruten befaringer på de ulike arenaene som skal benyttes under Lekene, stod temaer som 

budsjett, markedsføring, deltakerlandsbyen og utdanningsprogrammet på møteagendaen. IOC 

gav i møtet tydelig uttrykk for at den norske idrettsmodellen, med sin verdiforankrede barne-, 

ungdoms- og toppidrett, bør fremvises og få en sentral plass i utdanningsprogrammet før, 

under og etter Ungdoms-OL 2016. NIFs Mads Andreasen gjennomførte en fin presentasjon 

for CoCom under gjennomgangen av YOG 2016. 

NIFs integreringsutvalg, ledet av idrettsstyremedlem Marcela Montserrat Fonseca Bustos, 

behandlet i sitt møte nr. 4/2011-2015, den 18.10.2012, spørsmålet om funksjonshemmede 

som en del av YOG 2016 på Lillehammer. Idrettsstyret understreket at de støtter 

integreringsutvalgets innstilling i saken, og ba om at generalsekretæren tar dette opp i 

LYOGOC-styret, samt at det bør bli et tema i Hovedkomiteen.  

 

Styret i LYOGOC er kjent med problemstillingen rundt ønsket om deltakelse av unge 

funksjonshemmede utøvere under YOG 2016 fra tidligere av, men generalsekretæren vil, som 

styremedlem i LYOGOC, informere LYOGOC om integreringsutvalgets initiativ. 
 

 

O-sak C: OL/PL 2012 i London – Olympiatoppens interne evalueringsrapport  

Toppidrettssjef Jarle Aambø, og ass. toppidrettssjef Marit Breivik, orienterte i saken. 

Idrettsstyrets ansvarlige for toppidrett, Tom Tvedt, deltok pr. telefon i denne saken. 

 

Med ref. til IS-sak 112 i IS-møte nr. 13 (2011-2015), så har Olympiatoppen nå gjennomført 

en intern evaluering av forberedelser og gjennomføring av OL og PL 2012 i London. 

 

Evalueringsprosessen bestod av fem elementer: spørreundersøkelse for troppene (OL/PL), 

særforbundenes egne evalueringer, OLTs fagavdelingers evalueringer, to analyser av 

resultatene i et større perspektiv, samt samling for alle OLT-ledere og fagansvarlige med en 

ekstern evalueringsgruppe. 

 

Medaljestatistikken fra OL og PL i London i 2012 viser for Norge sin del følgende: 

 OL – 4 medaljer: 2 gull, 1 sølv og 1 bronse 

 PL – 8 medaljer: 2 gull, 2 sølv og 3 bronse 

 

Målene ble innfridd for PL. Målene ble ikke innfridd i OL. Olympiatoppen ser i lys av dette et 

eget behov for en diskusjon knyttet til hvorvidt Norge i større grad bør prioritere 

idretter/øvelser med mange medaljer, samt å evnt. koordinere et tettere samspill med 
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fagavdelingene. Toppidrettssjefen pekte på at Ungdoms-OL er meget spennende for 

Olympiatoppen i sammenheng med utvikling av fremtidige topputøvere. 

 

 

Angående coachrollen under PL/OL, så viser evalueringen at det er behov for en 

tydeliggjøring av rollene. 

 

Fagenhetene har, ifølge internevalueringen, et behov for å øke kapasiteten og for i større grad 

å utvikle en helhetlig kompetanse.  

 

Gjennomgangen av Olympiatoppens egne interne evaluering vil bli gjennomgått også av det 

eksterne strategi- og evalueringsutvalget for fremtidige prioriteringer ved Olympiatoppen, og 

bli en del av dette utvalgets totale dokumentasjonsgrunnlag.  

 

Idrettsstyret reiste noen problemstillinger under møtet for diskusjon: 

 Hvordan kan Olympiatoppen arbeide for å unngå at den norske troppen i like stor grad 

som i forbindelse med OL/PL i London rammes av skader? 

 Er treningsprosessene som skal lede frem til toppresultater gode nok? 

 Er støtteapparatet under OL/PL optimalt sammensatt? 

 Hvordan skal Norge kunne stille med både flere utøvere og sterkere forberedt til 

fremtidige sommer-OL. 

 

 

O-sak D: NIFs høringssvar vedr. forslag om forbud mot bruk av doping – endring av  

      Legemiddelloven 

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) foreslår i denne høringen å gjøre det straffbart uten 

lovlig adkomst å erverve, besitte eller bruke dopingmidler slik disse er definert i forskrift om 

hva som skal anses som dopingmidler. 

 

Hovedformålet med et forbud mot bruk av dopingmidler er å unngå skadefølger på samfunnet 

og tredjepersoner, dernest å unngå skade på brukeren selv. 

 

NIF sendte 16.08.2012 saken ut på intern høring i organisasjonen, med frist om å svare NIF 

innen 10.09. 2012. NIF mottak svar fra fire idrettskretser og tre særforbund i saken. Alle 

tilbakemeldinger på den interne høringen i idrettsorganisasjonen, støtter departementets 

forslag. NIF svarte HOD på høringen 22.10.2012, og støtter dermed departementets forslag til 

at erverv, besittelse og bruk av doping uten lovlig adkomst kriminaliseres, og at dette legges 

inn i legemiddelloven.  

 

NIF mener at et forbud vil samsvare med idrettens grunnverdier på dette området, og vil 

forsterke budskapet om at doping ikke hører hjemme i idrettsmiljøet verken innenfor eller 

utenfor den organiserte idretten. 
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O-sak E: Statsbudsjettet for 2013  

Statsbudsjettet for 2013 ble lagt frem 12.10.2012. 

 

Sentralt i idrettens oppfølging av statsbudsjettet har vært deltakelse i budsjetthøringer i 

følgende komiteer: 

 

 Finanskomiteen 

 Familie- og kulturkomiteen 

 Arbeids- og sosialkomiteen 

 Helse- og omsorgskomiteen 

 Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen 

 Kommunal- og forvaltningskomiteen 

 

NIF har og levert skriftlige innspill til alle de ovennevnte komiteene. 

 

NIF har tilkjennegitt en tilfredshet med at Regjeringen varsler at opptrappingen fra 45,5 

prosent til 64 prosent av spillemidlene til idrettsformål skal være avsluttet innen 2015. Men 

den varslete økning på kun 2,4 prosentpoeng neste år, betyr i beste fall status quo i reelle 

økonomiske overføringer til idrettsformål. Idrettsstyret synes ikke dette er tilfredsstillende. 

 

Av budsjettet fremgår det at Regjeringen holder sine løfter når det gjelder kompensasjonen for 

vare- og tjenestemoms for frivillige organisasjoner. Det er varslet en økning i ordningen på 

320,7 mill kroner, noe som innebærer at ordningen totalt vil være på 948 mill kroner i 2013.  

 
 Idrettsstyret vil be om at det tilføres mer økonomiske midler til ordningen Anleggsmoms, og ba 

generalsekretæren tilskrive KUD i saken i forbindelse med revidert statsbudsjett for 2013. 

 

O-sak F: Dialogmøte med Helse- og omsorgsministeren og Arbeidsministeren 

Fredag 26.10.2012 besøkte Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre og Arbeidsminister 

Anniken Huitfeldt NIF på Olympiatoppen for å diskutere idrettens betydning for mennesker 

med nedsatt funksjonsevne og for samfunnet for øvrig. 

 

NIF har i flere år ført en dialog med politisk ledelse i ulike departementer over flere år, og 

senest i forbindelse med VM i Kjelkehockey på Hamar i år og under Paralympics 2012 i 

London, relatert til konkrete overføringsverdier som idrettens målrettede integrerings- og 

inkluderingsarbeid kan ha for andre samfunnsområder. 

 

For NIF har det vært gledelig å registrere at Regjeringen henviser til stortingsmeldingen om 

idrett i statsbudsjettet for 2013 på dette området: 

 

Regjeringen ønsker ellers å stimulere til samarbeid mellom arbeidsmyndighetene og 

idrettsorganisasjonene med mål om å gi et aktivitetstilbud til mennesker som av ulike 

grunner befinner seg utenfor det ordinære arbeidslivet, jf. Meld. St. 26 (2011-2012). 

 

NIF vil fortsette å løfte problemstillinger knyttet til overføringsverdier som idrettens 

målrettede integrerings- og inkluderingsarbeid kan ha for andre samfunnsområder inn mot de 
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politiske myndigheter, herunder også i forbindelse med høringen ultimo november 2012 i 

Stortingets Familie- og kulturkomité relatert til St.meld. 26, ”Den norske idrettsmodellen”. 
 

 

 O-sak G: Høringssvar nr 2 til forslag til ny regulering av markedsføring rettet mot barn  

      og unge av usunn mat og drikke 

NIFs ass. gen.sek., Øystein Dale, orienterte i saken. 

 

Helse- og omsorgsdepartementet har hatt til høring et forslag til ny regulering av 

markedsføring rettet mot barn  og unge av usunn mat og drikke.  

 

NIF sendte 21. september d.å. sitt første hørinsgsvar til saken i brev datert 21.09.2012. 

NIF reagerte her på at idretten ikke var inkludert som høringsinstans, og fant forslaget svært 

vidtrekkende og uoversiktlig. NIF anbefalte Regjeringen å ikke innføre den foreslåtte 

forskriften. 

 

NIF ble som en oppfølging av ovennevnte høringssvar invitert til et administrativt møte 

23.10.2012 hos Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, hvor også Helse- og 

omsorgsdepartementet og Kulturdepartementet deltok. Her ble det presentert både en prosess, 

dokumenter og presiseringer, som fjernet mye av den usikkerheten som tidligere hadde preget 

prosessen. 

 

NIF har fulgt opp saken spesifikt med Norges Fotballforbund. Mange i norsk idrett har 

allerede gått lengre i å ta ansvar enn det regelverket legger opp til. Dette gjelder særlig 

arrangementer og sponsorater, hvor sentralleddene har avgjørende innflytelse, samt en rekke 

av våre nasjonale signalarrangementer. Dette fremkom bl.a. i et eget møte med Norges 

Fotballforbund i saken. Det kom her til enighet om at det foreliggende forslaget ikke vil være 

til videre hinder for organisasjonsleddenes markedsarbeid. 

 

NIF har i denne saken understreket overfor de angjeldende departementer at det lokale 

frivillighetsarbeidet ikke må bli så formelt krevende at vanlige medlemmer ikke tør å ta 

ansvar. 

 

Siden mange av utfordringene allerede synes avklart gjennom den norske mat- og 

drikkevarebransjens frivillige retningslinjer for markedsføring av mat og drikke rettet mot 

barn og unge, vil det være naturlig for NIF å forvente at det nye regelverket eksplisitt legger 

et tydelig ansvar for å etterleve regelverket på den profesjonelle part. 

 

Idrettsstyret sluttet seg til dette og sa seg til tilfreds med gjennomgangen av saken. 
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O-sak H: Evaluering av OL/PL 2012 og fremtidige prioriteringer ved Olympiatoppen 

Leder av evaluerings- og strategiutvalget for fremtidige prioriteringer ved Olympiatoppen, 

Tom Tvedt, orienterte pr. telefon i saken. Han gjennomgikk sak A fra møte i presidentskapet 

den 15.10.2012.  

 

Utvalgets sammensetning er som følger: 

 Tom Tvedt – leder 

 Elin Austevoll 

 Kjartan Haugen 

 Nina Britt Husebø 

 Per Mathias Høgmo 

 Vebjørn Rodal 

 Lars Tore Ronglan 

 Erik Røste 

 Merete Smith 

 Eli Sætersmoen 

 

 

Med ref. til vedtak i IS-sak 112 i IS-møte nr. 13 (2011-2015), og til sak A i 

presidentskapsmøtet 15.10.2012 så er mandatet til gruppen som følger: 

 

Bakgrunn og hensikt 

Norsk toppidrett har siden begynnelsen på 90-tallet, med noen få unntak, vært på et stabilt 

høyt nivå både i mange vinteridretter og innenfor ulike sommeridretter. Etableringen av 

Olympiatoppen og den kunnskap som ble utviklet i forbindelse med OL på Lillehammer i 

1994, har vært viktige suksessårsaker - og det ble skapt en tverridrettslig og tverrfaglig 

bærekraft innenfor toppidretten med bakgrunn i de endringer som ble skapt på 1990-tallet. 

Samtidig er den internasjonale toppidretten i stadig utvikling. I dag er det flere nasjoner enn 

noen gang, som vinner medaljer i OL og PL. 

 

Idrettstinget har gjennom IPD 2011-2015 vedtatt toppidrett som et prioritert mål. Hensikten 

med vedtaket er et mål om videre bærekraft, vekst og utvikling for en samlet norsk toppidrett 

sentralt, regionalt og lokalt. 

 

Det må gjøres prioriteringer og posisjoneringer for prestasjonsutvikling av den ypperste 

internasjonale kvalitet og klasse frem til fremtidige mesterskap. 

 

Det må sikres optimal anvendelse av de ressurser som totalt anvendes til norsk toppidrett, 

både av offentlige og private midler (midler gjennom samarbeidsavtaler bl.a. med 

næringslivet). 
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Som en konsekvens av dette har Idrettsstyret besluttet å oppnevne et arbeids- og 

evalueringsutvalg, ref. IS- sak 112 i Idrettsstyrets møte nr. 13 (2011-2015), 22.august 2012. 

 

 

Beskrive historikk, nå-situasjon og utfordringer 

Utvalget må se på de moderne historiske linjer og utviklingstrekk ved norsk og internasjonal 

toppidrett. Særskilt skal utvalget se på den resultatmessige utviklingen til norsk toppidrett i et 

20-årig perspektiv før opprettelsen av Olympiatoppen - og perioden fra 1988 og frem til dags 

dato. Beskrivelsen må være faktabasert. Beskrivelsen må spesielt gjennomgå utviklingen av 

norske toppidrettsresultater i de olympiske og paralympiske idretter, men kan også gi 

vurderinger for ikke-olympiske idretter. 

 

Utvalget må se på Olympiatoppens utvikling når det gjelder økonomi, ansatte, fagområder, 

særidrettslige satsinger, forskningsområder, regional utvikling, stipendordninger og 

økonomiske overføringer til særforbundene både i form av rene økonomiske overføringer og 

prosjektstøtte. 

 

Utvalget bør gå inn i utviklingsarbeid relatert til den paralympiske satsingen etter at NIF fra 

og med 2007 også har et overordnet ansvar som paralympisk komité, og kompetansemessige 

og økonomiske prioriteringer til det paralympiske arbeidet i Olympiatoppen. 

 

Videre må utvalget legge til grunn og vurdere Olympiatoppens eget evalueringsarbeid fra 

OL/PL i London 2012, og sette historien og nå-situasjonen inn et tiårig innovativt og 

kompetansemessig løft for Olympiatoppen. 

 

 

Fremtidige prioriteringer ved Olympiatoppen  

Utvalget må beskrive de prioriteringer og utfordringer som må gjennomføres ved 

Olympiatoppen for å møte toppidrettens utfordringer frem til 2022. Dette gjelder både 

Olympiatoppens struktur, kompetanse og økonomi, og det må sees i lys av toppidrettens 

ambisjoner, mål og internasjonale mål og utvikling. 

 

Utvalget må plassere Olympiatoppen inn i Ungdomsløftet til norsk idrett, og evne å sette   

YOG 2016 Lillehammer inn i denne satsingen. 

 

Det må være et mål å beskrive en styrket regional satsing gjennom Olympiatoppen, og at 

Olympiatoppen må være en veiviser kompetansemessig i utvikling av morgendagens 

toppidrettsutøvere. Forventet samarbeid mellom Olympiatoppen og toppidrettsgymnas i 

Norge må beskrives.  

 

Utvalget må se på prioriteringer i Olympiatoppens arbeid både mot fremtidige sommer-

OL/PL og vinter-OL/PL, og hvordan samhandlingen med særforbundene bør være i dette 

utviklingsarbeidet. 
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Utvalget skal komme med forslag til kvalitative ambisjoner for Olympiatoppen og beskrive 

toppidrettens samfunnsbidrag, verdier og omdømmeutfordringer. 

 

Utvalget bør utfordre Olympiatoppen gjennom å beskrive tydelige ambisjoner og mål relatert 

til fremtidige OL-medaljer - og mål for morgendagens toppidrettsutøvere, samt hvilke idretter 

som skal prioriteres frem mot OL/PL 2022. 

 

Utvalget skal i sin rapport til Idrettsstyret foreslå strategier for både Olympiatoppen og hele 

norsk idrett relatert til de ovennevnte leveranseområder.   

 

Det forventes at utvalget beskriver utfordringer ved konsentrasjon kontra spredning av 

ressursbruk. 

 

I tillegg skal utvalget beskrive hva slags kompetanse og kapabiliteter som skal videreutvikles, 

eventuelt legges ned eller bygges opp. Det må legges frem nøkkeltall for inntektsutvikling og 

kostnader, som også ivaretar langtidsinvesteringer frem mot 2022 for hele norsk toppidrett.  

 

Det er naturlig å gjøre vurderinger knyttet til et evt. OL/PL 2022 i Oslo, og hvilken merverdi 

dette vil kunne være for norsk toppidretts fremtid. 

 

 

Føringer for arbeidet 

 

 Hovedprinsippene for den norske idrettsmodellen ligger til grunn. 

 Arbeidet i Ungdomsløftet skal integreres i utvalgets vurderinger. 

 IPD 2011-2015. 

 Idrettsstyrets vedtak av 22. august 2012 IS- sak nr. 112. 

 Tidligere vedtak i Idrettsstyret og Idrettstinget relatert til rolle- og arbeidsfordeling, 

og Olympiatoppens mandat og styring. 

 Utvalget skal legge frem arbeidet sitt i form av en skriftlig rapport. 

 

 

Tidsplan og arbeidsform 

Arbeidet skal være sluttført innen 28. februar 2013. Utvalgets rapport avlegges til 

generalsekretæren. Generalsekretæren tilrettelegger for behandling i Idrettsstyret, ref. IS-

vedtak i IS-sak nr. 112 i møte nr. 13 (2011-2015). 

      

Dette mandatet ble kommunisert og gjort offentlig 17.10.2012. 

Idrettsstyret diskuterte det vedtatte mandatet på bakgrunn av at idrettsstyremedlem Astrid 

Waaler Kaas ba om en diskusjon knyttet til utformingen av mandatet. Idrettsstyret påpekte at 

mandatet er forankret både i IPD 2011-2015 og i Stortingsmelding nr. 26 (2011-2015), ”Den 
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norske idrettsmodellen”. Videre er mandatet bl.a. forankret i vedtaket som det ekstraordinære 

Idrettstinget fattet i saken vedr. OL/PL 2022 den 09.06.2012, hvor det i vedtakets punkt 3 står 

som følger: «Det er et mål at OL/PL i Norge skal stimulere den regionale idrettsutvikling i 

hele landet og den regionale prestasjonsorienterte idrettsutviklingen spesielt».  

Videre er utvalgsmandatet også forankret i den vedtatte 10-årige strategien for et ungdomsløft 

i norsk idrett, som innbefatter YOG 2016 som en sentral milepæl. 

I forbindelse med Idrettsstyrets dialogmøter med særforbundene og idrettskretsene 19., 20. og 

24.09.2012 ble det gitt et tydelig klarsignal til å gå grundig og modig til verks i arbeidet med 

evaluering av toppidretten og de fremtidige prioriteringene ved Olympiatoppen.  

Utvalget skal ultimo februar 2013 avlevere en rapport til generalsekretæren. 

Generalsekretæren vil om mulig tilrettelegge for at saken kommer til Idrettsstyret 14.- 

15.03.2013, ref. IS-sak 137 (2011-2015). 

 

O-sak I: Stortings- og sametingsvalget 2013 

Idrettsstyremedlem og leder av arbeidsgruppen for Stortings- og sametingsvalget 2013, 

Oddvar Johan Jensen, orienterte i saken. Jensen viste til sak B i presidentskapets møte 

15.10.2012. 

 

Arbeidsgruppen består av: 

 Oddvar Johan Jensen, Idrettsstyret (leder) 

 Anne Irene Myhr, Idrettsstyret 

 Roar Bogerud, kretsleder Buskerud IK 

 Heidi Falkhytten, kretsleder Møre- og Romsdal IK 

 Berit Brørby, kretsleder Oppland IK 

 Per Anders Owren, president Norges Rytterforbund 

 Erik Røste, president Norges Skiforbund 

 Cecilia Flatum, president Norges Snowboardforbund 

 Stein-Gunnar Bondevik, president Norges Volleyballforbund 

 Per Tøien, NIF adm. 

 Anne Kristine Soltvedt, NIF adm – sekretær 
 

 

Første møtet i arbeidsgruppen ble gjennomført 05.11.2012.  

 

Idrettsstyret diskuterte muligheten for å avholde en idrettspolitisk debatt under NIFs 

Ledermøte i Sandefjord (31.05.-01.06.2013), lik den som ble gjennomført i forbindelse med 

NIFs Ledermøte i Stavanger i 2009. Generalsekretæren vil gjøre en vurdering på hvordan 

dette kan innpasses i programmet.  

 

Oddvar Johan Jensen vil orientere SFF den 27.11.2012 om hvordan særforbundene kan bidra i 

arbeidet frem mot Stortings- og sametingsvalget 2013. 
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O-sak J: Status overførte saker fra Idrettstinget 2011 til Idrettsstyret 

Under Idrettstinget 2011 ble seks (tidligere syv) lovforslag trukket og oversendt 

til Idrettstyret (2011-2015) for videre behandling.  

 

Følgende oversendelsesforslag er fortsatt til behandling: 

 Lovforslag nr 51 – fra Møre og Romsdal Idrettskrets 

Lovforslag: Representasjon på idrettskretstinget for idrettslag tilsluttet særforbund 

uten krets/regionsledd. 

 

 Lovforslag nr 44 – fra Norges Bedriftsidrettsforbund 

Lovforslag: Begrenset stemmerett for Idrettsstyret på Idrettstinget. 

 

 Lovforslag nr 49 – fra Oslo Idrettskrets 

Lovforslag: Idrettens enhet for av dekking av økonomisk kriminalitet. 
 

Generalsekretæren vil komme tilbake til Idrettsstyret primo 2013 med status i arbeidet relatert 

til oversendelsesforslaget fra Oslo Idrettskrets. Videre vil generalsekretæren vil komme 

tilbake til Idrettsstyret ultimo 2013 med status i arbeidet relatert til oversendelsesforslagene 

fra henholdsvis Møre og Romsdal Idrettskrets og Norges Bedriftsidrettsforbund. 

 

 

O-sak K: Oppfølging av idrettens verdiarbeid 

Denne saken vil bli behandlet i IS-møte nr. 16 (2011-2015). 

 

 

O-sak L: Rammebetingelser for særforbundenes idrettstilbud ved videregående skoler 

Denne saken vil bli behandlet i IS-møte nr. 16 (2011-2015). 

 

 

O-sak M: Idrettsstyrets representasjon 

Denne saken vil bli behandlet i IS-møte nr. 16 (2011-2015). 

 

 

O-sak N: Inkludering i idrettslag 2013 

Denne saken vil bli behandlet i IS-møte nr. 16 (2011-2015). 

 

 

O-sak O: NIFs internasjonale engasjement 

NIFs internasjonale avdeling, ledet av Bjørn Omar Evju, har i skriftlig form redegjort for 

NIFs sentrale internasjonale aktiviteter i september og oktober 2012, herunder om deltakelse 

på  Nordisk møte på Island (ref. O-sak D i IS-møte nr. 13, 2011-2015), på EU Sport Forum på 

Kypros, på Lausanne Summit i Sveits, og ENGSO Forum i København. 

 

Idrettsstyret vil bli holdt jevnlig oppdatert på NIFs internasjonale engasjement i tiden 

fremover. 
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Eventuelt: 

 Idrettsstyret er meget bekymret over at Helse- og omsorgsdepartementet  og 

Stortingets Helse- og omsorgskomité relatert til at statsbudsjettposten for 

folkehelsetiltak er kraftig redusert. Idrettstyret bad om at dette må følges opp med et 

møte med Helse- og omsorgsdepartementet.  

 I og med at Idrettsstyret nå har vært i virke i ett og et halvt år, er det naturlig at det  

i IS-møte nr. 16 (2011-2015) gjennomføres en evaluering av Idrettsstyrets 

arbeidsform. Generalsekretæren må tilrettelegge for dette i sakslisten. 

 Idrettsstyret var enige om å evaluere styrets arbeid i IS-møte nr. 16 (2011-2015). 

 Ref. IS-sak 124 i IS-møte nr. 14 (2011-2015); Idrettsstyret ba om en redegjørelse for 

situasjonen i Norges Basketballforbund til IS-møte nr. 17 (2011-2015), 23.01.2013. 

 

 

 

Idrettspresidenten avsluttet IS-møte nr. 15 (2011-2015) kl. 16.45.  
 

”Åpen time” ble gjennomført etter avsluttet idrettsstyremøte. 

  

"Åpen time" ble i sin helhet streamet og tilgjengeliggjort på idrett.no.  

 

Neste idrettsstyremøte avholdes i Oslo 04.-05.12. Møtet vil bli startet kl 14.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


