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Skog, Oddvar Johan Jensen, Tormod Tvare (unntatt sak 143 og O-sak A), Geir Johannessen, 
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Idrettspresidenten åpnet IS-møte nr. 17 (2011-2015) 23.01.2013 kl. 09.30. 

  
Møtet var vedtaksført.  

 
Sakene ble behandlet i en noe annen rekkefølge enn i saklisten. 

 

Idrettspresidenten innledet med å gi ros til de ansvarlige for gjennomføringen av 

Idrettsgallaseminaret på Hamar 12.01.2013; Antidoping Norge og NIFs kommunikasjons- og 

samfunnskontaktavdeling. I tillegg fremhevet idrettspresidenten arbeidet som ble 

gjennomført  innenfor "Idrett og alkohol" og også idrettsstyremedlem Tom Tvedt sin kronikk 

ang. temaet. 

 

 

Sak 143: Protokoll IS-møte 16 (2011-2015). 

    Referat fra presidentskapsmøtet 26.11.2012  

 

Vedtak: 
Idrettsstyret vedtok protokoll fra IS-møte nr. 16 (2011-2015) med de endringer som fremkom 

i møtet. 
Idrettsstyret tok referatet fra presidentskapsmøtet 26.11.2012 til orientering. 

 

 

Sak 144: Budsjett 2013 

NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, innledet til saken. 

 

Budsjettet er utarbeidet med bakgrunn i den ordinære spillemiddeltildelingen for 2013 på 

kr 580 millioner, ref. brev fra KUD til NIF av 14.12.2012, samt ref. O-sak B i dette IS-møtet 

nr. 17 (2011-2015). De overordnede  budsjettforutsetningene som ligger til grunn ved 

utarbeidelse av budsjettet fra generalsekretæren, er: 

 

 Lønnsrammene justeres med 4% f.o.m. mai 2013. 

 Momskompensasjon til NIF i 2013 blir kr. 10,7 millioner (kr. 1,2 millioner høyere 

enn  2012). 

 Rentenivået i 2013 holder seg på samme nivå som i 2012. 

 Advokatkostnader i.f.m. eventuelle dopingsaker er ikke budsjettert. 



 Kostnader i.f.m. søknadsprosess OL 2022 fremkommer som en egen avdeling. 

 Midler fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) er ikke budsjettert. 

 

Idrettskretsene vil få økning på sitt rammetilskudd kr. 1,5 millioner sammenliknet med 2012. 

Idrettskretsenes rammetilskudd har forblitt uendret over flere år, og har heller ikke vært 

justert for lønns- og prisstigning over flere år. 

 

Olympiatoppens budsjett for 2013 er på totalt kr. 134,6 mill. Olympiatoppen vil ha kr. 8 mill. 

mer til operasjonell disposisjon innenfor sin ordinære drift sammenliknet med 2012. 

Olympiatoppen vil gjøre avsetninger for 2012 til OL/PL forberedelser og gjennomføring i 

2014. 

 

Idrettsstyret var enige om å legge et relativt sett nøkternt anslag for momskompensasjon til 

NIF til grunn for budsjettet for 2013. I tråd med langtidsbudsjettet som ble vedtatt på 

Idrettstinget i 2011 skal det budsjetteres med et overskudd på kr. 1 mill. for 2013. 

Idrettsstyret ba generalsekretæren om å revidere budsjettet i tråd med de nevnte elementene, 

slik at overskuddet blir kr. 1 million. 

 

Idrettsstyret var enige om å endre utbetalingsprinsippene relatert til post 2 og post 3 til 

særforbundene. Fra og med 2013 vil særforbundene få tildelt 90% av tilskuddene som a-

konto, mot tidligere en tildeling av 75% av tilskuddene a-konto. For post 4 opprettholdes 

dagens eksisterende utbetalingspraksis. 

 

Generalsekretæren understreket følgende vesentlige endringer i budsjettet fra 2012 til 2013: 

 

 Økt satsing på barn/ungdom/bredde (idrettsutvikling). 

 Idrettskretsenes rammetilskudd økes med kr. 1,5 millioner. 

 Grunntilskudd til særforbundene økes med kr. 3 millioner (post 2). 

 Aktivitetsmidler til barn/ungdom/bredde økes med kr. 3 millioner (post 3). 

 Disponible midler til Olympiatoppen økes. 

 

 

Vedtak: 

1) Idrettsstyret vedtok det fremlagte budsjettet for 2013 med de endringer som fremkom i 

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

Budsjettert resultat for 2013 er kr. 1.000.000,-.  

2) Forvaltningspraksis og utbetalingsprinsipper: 

a) 90 % av tilskuddene på post 2 (grunntilskudd særforbund) og post 3 

(barn/ungdom/bredde) utbetales som a-konto, mot tidligere en tildeling av 75% av 

tilskuddene a-konto. 

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 i henhold til tidligere utbetalingspraksis. 



c) Renteinntekter fra statlige tilskudd (herunder spillemidler), 

momskompensasjonsordninger, midler fra IOC og midler gjennom samarbeidsavtaler som 

NIF har med næringslivet, inntektsføres under NIFs finansinntekter i henhold til tidligere 

vedtatt praksis, ref. IS-sak 140 i IS-møte nr. 40 (2007-2011). 

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 145: Lovforslag nr. 49 fra Oslo Idrettskrets  

Denne saken ble utsatt til IS-møte 18 (2011-2015). 

 

 

Sak 146: Logobruk idrettsråd 

Denne saken ble utsatt til IS-møte 18 (2011-2015). 

 

 

Sak 147: Idrettens folkehelseutvalg 

Med ref. til sak 119 i IS-møte nr. 13 (2011-2015), innledet NIF utviklingssjef Anja Veum til 

saken. 

 

Et idrettens folkehelseutvalg må arbeide med en overordnet strategi for norsk idrett på 

folkehelseområdet. Med ref. til ovennevnte IS-sak, vil idrettsstyret være representert med 

Astrid Waaler Kaas og Anne Irene Myhr i utvalget. 

 

Utvalget skal bidra til å utvikle idrettens folkehelsestrategi, der nåsituasjonen og ønsket 

situasjon beskrives, samt hvilke konsekvenser dette har for idrettsorganisasjonen. Strategien 

må bygge på de vedtatte definerte mål i IPD for 2011-2015. 

 

Utvalget må legge til grunn for sitt arbeid de innspill NIF har overlevert til Stortingets 

Helse- og omsorgskomité høsten 2012. Ref. her for øvrig O-sak H i IS-møte nr. 17, 

2011-2015. Det er naturlig at utvalget ser på hvordan idretten kan bidra til å nå de statlige mål 

som er vedtatt av Stortinget gjennom Stortingsmeldingen om Samhandlingsreformen. 

 

Generalsekretæren vil fremlegge forslag til utvalgets mandat og sammensetning til IS-møte 

nr. 18 (2011-2015). Det var enighet i Idrettsstyret om at det skal sitte to representanter fra 

hhv. Idrettskretsene og idrettsrådene, samt at Kommunenes Sentralforbund (KS) inviteres til 

å få en rolle i utvalgets arbeid. KS vil få en nærmere invitasjon til utvalget når resten av 

utvalget er vedtatt av Idrettsstyret i IS-møte nr. 18 (2011-2015). 

 

Vedtak: 



1. Det skal nedsettes et idrettspolitisk folkehelseutvalg. Fra Idrettsstyret deltar Astrid 

Waaler Kaas (leder av utvalget) og Anne Irene Myhr. I tillegg avsettes det 

sekretærfunksjon fra NIFs administrasjon. 

2. Utvalget skal bidra til å utvikle idrettens folkehelsestrategi, der nåsituasjon og ønsket 

situasjon beskrives, samt hvilke konsekvenser dette har for idrettsorganisasjonen. 

Utvalget må legge til grunn for sitt arbeid de innspill NIF har overlevert til 

Stortingets Helse- og omsorgskomité høsten 2012. Utvalget rapporterer til 

Idrettsstyret, via generalsekretæren, og kan behandle saker som er oversendt fra 

styret, NIFs generalsekretær, samt egne initierte saker. 

3. Idrettsstyremedlemmene Astrid Waaler Kaas og Anne Irene Myhr arbeider videre 

sammen med generalsekretæren frem til IS-møte nr. 18 (2011-2015) vedr. 

sammensetning av utvalget og mandat. 

 

 

O-sak A: Idrettens nøkkeltall 2011 

Ass. generalsekretær Øystein Dale orienterte i saken. 

 

Ref. O-sak K i IS-møte nr. 16 (2011-2015). 

 

Nøkkeltallene for 2011 for norsk idrett er nå klare, og disse er oversendt fra NIF til 

Kulturdepartementet pr. 11.01.2013. 

 

Dette er det tredje året med systematisk rapportering av økonomiske nøkkeltall gjennomført 

på denne måten. Samtlige idrettskretser og særforbund har i 2012 rapportert sine nøkkeltall, 

som del av den årlige oversendelsen av årsberetning, revidert årsregnskap og revisors 

beretning. 

 

Materialet viser også i 2011 stor variasjon mellom organisasjonsleddene, og dette gir 

grunnlag for grundige diskusjoner med hvert enkelt organisasjonsledd. 

 

Nøkkeltallsrapporten viser at det nå er 2.112.137 medlemskap i norsk idrett, fordelt på 54 

særforbund, 19 idrettskretser, 366 idrettsråd, 7894 ordinære idrettslag og 3913 

bedriftsidrettslag. Kjønnsfordelingen på medlemskap viser 60% menn og 40% kvinner. 

 

Når det gjelder de totale pengestrømmer i norsk idrett, så viser tallene at norsk idrett har en 

samlet inntektsstrøm på kr. 16,6 mrd. i 2011. Størsteparten av dette er lokalt genererte 

inntekter: 

 «Klubbenes øvrige inntekter»: 5,605 mrd. (34% av totale inntekter). 

 «Kommunal finansiering av idrettsanlegg»: 2,769 mrd. (17% av totale inntekter). 

 «Kommunale driftstilskudd»: kr. 2,551 mrd. (15% av totale inntekter). 

 «Klubbenes sponsor- og reklameinntekter»: kr. 1,871 mrd. (11% av totale inntekter). 

 



Inntekter som stammer direkte fra spillemidlene utgjorde til sammen kr. 1,678 mrd. i 2011, 

fordelt på spillemidler til idrettsanlegg, spillemidler via NIF, grasrotandelen, lokale 

aktivitetsmidler og til toppidrett. 

 

Det ble også fremlagt tall som viser frivillighetens omfang i norsk idrett: 

 Total beregnet 27.581 årsverk i 2011. 

 Den totale økonomiske verdien av det frivillige arbeidet i norsk idrett er beregnet til 

kr. 12,494 mrd. i 2011. 

 

Videre ble det presentert nøkkeltall fra norsk idrett sentrale ledd (NIF, særforbundene og 

idrettskretsene): 

 Totale inntekter i 2011: kr. 2,421 mrd. 

 Totale kostnader i 2011: kr. 2,351 mrd. 

 

Analysen av kostnadstallene viser at det totalt i 2011 ble anvendt kr. 709 millioner på 

toppidrett og talentutvikling i norsk idrett (fordelt på kr. 639 mill. gjennom særforbundene, 

kr. 13 mill. gjennom idrettskretsene og kr. 57 mill. netto gjennom NIF). Tilsvarende tall for 

barn-, ungdom- og breddeidrett er kr. 483 millioner (fordelt på kr. 244 mill. gjennom 

særforbundene, kr. 72 mill. gjennom idrettskretsene og kr. 168 mill. gjennom NIF). 

 

Bakgrunnstallene fremviser at det er et stort antall små og mellomstore særforbund, hvor 

spillemidlene fra NIF er en helt sentral og avgjørende inntektskilde. Dette burde tilsi at det 

bør initieres en enda større grad av administrativ opplæring og samarbeid mellom flere 

særforbund relatert til markedsarbeid. 

 

 

O-sak B: Tildeling av spillemidler fra KUD til NIF for 2013 

NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen orienterte i saken. 

 

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) ble i statsråd 14.12.2012 

tildelt kr. 580.000.000,- fra spillemidlene til idrettsformål i 2013. Sammenliknet med 2012 er 

dette en økning på kr. 14.000.000,-. 

 

Tabellen nedenunder viser de tildelte beløp for 2013 fordelt på de fire postene, som 
Kulturdepartementet (KUD) tildeler NIF penger over. I tabellen fremkommer også hva NIF 

søkte om for 2013, samt hva NIF ble tildelt i 2012.  
 

 

 

      Tildelt                Søknad           Tildelt 

 

         2013            2013               2012 
Post 1 Grunnstøtte NIF sentralt og 

regionalt  120,0 121,4 117,0 

Post 2 Grunnstøtte særforbund  212,5 217,4 209,5 

Post 3 Barn, ungdom og bredde 134,5 136,5 131,5 



Post 4 Toppidrett 113,0 112,1 108,0 

Paralympisk satsing post 4   20,0   

Totalt i mill. kroner 580,0 607,4 566,0 
 

 

Som det fremkommer i tabellen over, søkte NIF spesifikt om kr. 20 mill. til paralympisk 

satsing over post 4. Paralympisk satsing er skrevet inn i KUDs tilskuddsbrev til NIF datert 

14.12.2012 som et prioritert satsingsområde.  

 

Tilskudd til "Inkludering i idrettslag"; 

Idrettsstyret registrerer som positivt at NIF for første gang har fått det tilskuddet som det 

faktisk ble søkt om til denne ordningen. Tilskuddsbeløpet for 2013 er derved kr. 9.500.000,-, 

som er kr 1.000.000,- mer enn hva tilskuddet var for 2012. 

 

Med ref. til den bebudede endringen av tippenøkkelen, vil generalsekretæren tilrettelegge for 

en diskusjon i IS-møte nr. 19 (2011-2015) om de fremtidige prioriteringer relatert til 

anvendelsen av spillemidlene til idrettsorganisasjonen fra 2014. 

 

Generalsekretæren ble også bedt om å komme tilbake til Idrettsstyret medio 2013 med en 

vurdering av NIFs administrative bemanning og struktur sett i relasjon til de oppgaver NIF 

skal løse. 

 

 

O-sak C: OL/PL 2022  

Idrettspresidenten innledet til saken. 

 

Ref. O-sak A i IS-møte 16 (2011-2015). Oslo kommune understreket da at det er den 

geografiske aksen Oslo-Lillehammer/Gudbrandsdalen som ligger til grunn for det videre 

arbeidet, og at Oslo har valgt å legge bort det videre utredningsarbeidet relatert til Norefjell. 

For Idrettsstyret er det krevende å håndtere at det uken etter, den 14.12.2012, kommuniseres 

fra Oslo kommune at Norefjell igjen var inne som en potensiell plassering av alpine øvelser, 

og evt. med en ny bane for ake, bob og skeleton. En slik løsning vil være i strid med det 

konseptuelle grunnlag som Det ekstraordinære idrettstinget fattet sin beslutning på den 9. juni 

2012. Det vil også være mot Norges Skiforbunds klare formelle anbefaling i saken. 

Idrettsstyret støtter ikke en evt. bygging av  ny bane for ake, bob og skeleton, dette sett både i 

et økonomisk perspektiv og i et miljømessig perspektiv.  

 

Det ble understreket at Idrettsstyret ikke uten videre har mandat til å støtte et konsept hvor det 

er gjort substansielle konseptuelle endringer sammenliknet med det konsept Det 

ekstraordinære idrettstinget i 2012 fikk seg forelagt i saken. 

 

Videre understreket Idrettsstyret at det er viktig for det fremtidige samarbeidet med Oslo 

kommune at det etableres en plattform for det videre samarbeidet basert på god involvering 

av alle parter og med en åpen informasjonsutveksling i alle viktige deler av vår felles sak. 



 

Idrettsstyret gav Oslo kommune en takk for den jobben som så langt er gjort i 

utredningsarbeidet.  

 

Senere i IS-møte nr. 17 (2011-2015) kom følgende representanter fra Oslo kommune: 

 Byrådsleder Stian Berger Røsland 

 Byråd Ola Elvestuen 

 Etatsdirektør Eli Grimsby 

 

Idrettspresidenten innledet overfor Oslo kommune med at Det ekstraordinære idrettstinget i 

2012 fikk seg presentert et konsept, og dette konseptet lå til grunn for den store oppslutningen 

om å gå videre med arbeidet for en mulig søknad om OL/PL 2022.  

 

Byrådsleder Røsland påpekte at de nå jobber etter et kompakt konsept, som skal kunne vinne 

både nasjonalt og internasjonalt, og som skal skape varige positive endringer i Oslo etter et 

evt. OL/PL 2022. Oslo kommune og norsk idrett må samarbeide for å skape den nødvendige 

entusiasmen i Oslo, i resten av landet og på den internasjonale arena. 

 

Når det gjelder spørsmålet om samarbeidende kommuner relatert til alpinøvelsene, så 

understreket Røsland at Norefjell fortsatt utredes for å fatte et så velfundert vedtak som mulig 

i saken.  

 

Når det gjelder spørsmålet om behovet for en bob-, ake- og skeletonbane så anerkjente Oslo 

kommune at dagens anlegg på Hunderfossen er et argument for at Gudbrandsdalsaksen bør 

velges. 

 

Videre understreket Røsland at det er viktig at kostnadssiden ved et OL/PL ikke løper løpsk – 

da dette vil kunne gå ut over entusiasmen for prosjektet. 

 

På spørsmål om årsaker til at Oslo kommune fortsatt vurderer Telenor Arena som et 

alternativ for kunstløpsarena, så var svaret at et valg av Telenor Arena vil være 

kostnadsbesparende på investerings- og driftssiden.  

 

Etatsdirektør Eli Grimsby fremla følgende sentrale datoer for den videre prosessen før 

sommeren 2013: 

 01.03.2013: Oppstart av intern kvalitetssikring 

 29.05.2013: Behandling av saken i bystyret 

 

Videre kunne Grimsby fortelle at Oslo 2022 i utredningsarbeidet har samarbeidet med enkelte 

særforbund og Oslo Idrettskrets, og at den førende tenkningen bak anleggsutredningen så 

langt har vært etterbruksmulighetene for barne- og ungdomsidretten, samt at anleggene skal 

kunne benyttes av flere idretter.  

 



Pr. i dag ligger fortsatt Telenor Arena inne som hovedarena for kunstløp (kapasitet på 12000 

tilskuere).  

 

Når det særskilt gjelder mulighetene for å bruke Ekebergsletta som skiskytterarena, så er det 

fortsatt et alternativ som ligger inne i utredningen. Oslo 2022 mener at Ekebergsletta bør 

være en del av et «Games in the City»-konsept. Norges Skiskytterforbund har for øvrig vært 

tydelige overfor Oslo 2022 og NIF på at de ikke ønsker at skiskytterøvelsene skal legges til 

Ekebergsletta. Dette av sportslige årsaker, samt fordi dette alternativet ikke vil ha noen verdi 

for skiskyttersporten anleggsmessig i ettertid. 

 

Byråd for miljø og samferdsel, Ola Elvestuen, påpekte at et OL/PL 2022 i Oslo vil kunne 

utgjøre et enormt løft for breddeidretten, også fordi den OL/PL-relaterte anleggsutviklingen 

ikke vil gå på bekostning av utbyggingen av ordinære idrettsanlegg i Oslo.  

 

Fra Idrettsstyrets side ble det understreket et behov for enda bedre gjensidig 

informasjonsutveksling mellom Oslo kommune og NIF i saken. Det ble derfor enighet med 

byrådsleder Røsland om at det nå skal etableres et fast møtepunkt mellom byrådslederen, 

aktuell fagbyråd, idrettspresidenten og skipresidenten. 

 

Det ble også understreket at det endelige konseptet som skal legges frem i en 

statsgarantisøknad må ligge tett opp mot konseptet som lå til grunn for Det ekstraordinære 

idrettstingets vedtak i juni 2012. Idrettsstyret vil også i fortsettelsen vektlegge en ansvarlig og 

kostnadseffektiv tilnærming til anleggs- og infrastrukturinvesteringer, som skal gjøres i 

forbindelse med et evt. OL/PL 2022. Dette innebærer bl.a. at Idrettsstyret ikke kan gå bort fra 

det anbefalte konseptet som ble fremlagt for Det ekstraordinære idrettstinget relatert til 

geografisk akse for arrangementet. Da må i så fall Idrettsstyret vurdere å legge frem saken for 

et nytt ekstraordinært Idrettsting. 

 

Idrettsstyret var også tydelige på at det er viktig å få med seg hele idrettsorganisasjonen i den 

videre prosessen. Dette innbefatter også at et valgt konsept i størst mulig grad også må 

hensynta relevante behov for sommeridrettene.  

 

Avslutningsvis i saken informerte NIFs markedsdirektør, Morten Schønfeldt, om at det til   

IS-møte nr. 18 (2011-2015) vil bli fremlagt en sak relatert til markedsrettighetene og 

rettighetene til kommersiell bruk av OL-ringene i Norge dersom Norge skulle bli vertsnasjon 

for et OL/PL i 2022.  

 

 

O-sak D: YOG 2016 

Denne saken ble utsatt til IS-møte nr. 18 (2011-2015). 

  

 

O-sak E: Norges Basketballforbund 

NIFs økonomisjef Anita Pelsholen orienterte i saken. 



 

På bakgrunn av mottatt regnskapsrapport, ser den økonomiske situasjonen i Norges 

Basketballforbund (NBBF) nå bedre ut enn ved tidligere anledninger det siste året. NBBF 

styrer nå mot et overskudd for sin drift i 2012. 

 

NIFs vurdering er at NBBF har fulgt opp det økonomiske planverket, som ble igangsatt etter 

at forbundets økonomiske situasjon var i ferd med å komme ut av kontroll. Det er gjort 

administrative endringer for å følge opp forbundets økonomi. 

 

NBBF har rapportert månedlig til NIF gjennom hele 2012. NIF vil nå ta initiativ til å 

gjennomføre et møte med NBBFs politiske ledelse i saken, og på bakgrunn av dette møtet 

vurdere NIFs evt. videre oppfølging av NBBF i 2013.  

 

 

O-sak F: Idrettens Barentssamareid 

Denne saken ble utsatt til IS-møte nr. 18 (2011-2015). 

 

 

O-sak G: Antidoping Norge 

Idrettspresidenten innledet til saken. 

 

Fra Antidoping Norge (ADN) var styremedlem Ingrid Kristiansen, daglig leder Anders 

Solheim, ass. daglig leder Frode Hestnes tilstede. 

 

Styremedlem Ingrid Kristiansen innledet med å takke for et godt samarbeid og en god dialog 

med NIF i den senere tid. 

 

Videre presenterte ADN sine overordnede strategiske målsetninger for perioden 2012 – 2015. 

Dette planverket danner grunnlaget for de årlige økonomiske søknader til 

Kulturdepartementet.  

 

ADN har opplevd en stor grad av positivitet til kampanjen «Ærlig talt», som ble presentert på 

Idrettsgallasmeinaret på Hamar 12.01.2013. ADN og NIF samarbeider om kampanjen for å 

kunne nå et bredt publikum.  

 

ADN har i dag en betydelig operativ virksomhet, med ca. 2500 prøvetakninger i året, ca. 250 

foredrag og totalt ca. 1000 besøk til idrettens ulike organisasjonsledd i løpet av et år.   

Pr. i dag har ca. 140 norske toppidrettsutøvere meldeplikt. Disse plukkes ut i samråd med de 

enkelte særforbundene.  

 

ADN og NIF har et felles ønske om at antidopingarbeidet relatert til OL/PL 2014 i Sotchi blir 

av en troverdig og høy kvalitativ karakter. Pr. tiden er det de angjeldende nasjonale 

antidopingbyårene som har det operative ansvaret for antidopingarbeidet ved OL/PL. WADA 

selv tar i liten grad et operativt ansvar. Dette fremstår ikke for ADN og NIF som en optimal 



løsning. ADN og NIF vil sammen løfte dette spørsmålet i relevante internasjonale fora, da 

man finner det underlig at kontrollvirksomheten i OL/PL gjennomføres av 

arrangørnasjonenes egne hjemlige antidopingmyndigheter. Antidopingarbeidet i forbindelse 

med OL og PL må være 100% uhildet. 

 

ADN har nå et tettere samarbeid med toll- og politimyndighetene i Norge. Det er undertegnet 

en egen avtale mellom Toll- og avgiftsdirektoratet og ADN. En tilsvarende avtale mellom 

ADN og Politiet (Politidirektoratet) er til vurdering.  

 

ADN ønsker hjelp av NIF til å tilrettelegge for at idrettens organisasjonsledd, og da særlig de 

enkelte særforbundene, utarbeider egne handlingsplaner mot doping. ADN vil tilskrive NIF i 

den anledning.  

 

 

O-sak H: Status i det politiske oppfølgingsarbeidet 

Denne saken ble utsatt til IS-møte nr. 18 (2011-2015). 

 

 

O-sak I: Status i det internasjonale arbeidet 

Denne saken ble utsatt til IS-møte nr. 18 (2011-2015). 

 

 

O-sak J: Oppfølging av nasjonal handlingsplan mot kampfiksing  

NIFs jurist, Morten Johnsen, orienterte i saken. 

 

Idrettsstyret vedtok i møte nr. 16 (2011-2015) i IS-sak 138 ”Nasjonal handlingsplan mot 

kampfiksing i idretten 2013 – 2015”. Handlingsplanen er utarbeidet i samarbeid med 

Kulturdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Norsk Tipping, Lotteritilsynet og 

Norges Fotballforbund (NFF). 

 

Gjennom handlingsplanen har NIF forpliktet seg til å gjennomføre en rekke tiltak. Ansvaret 

for gjennomføringen er fordelt på ulike avdelinger i administrasjonen og innarbeidet i de 

respektive budsjettene. 

 

NIF skal i samarbeid med aktuelle særforbund ta ansvar for å gjennomføre en 

spørreundersøkelse blant utøvere og trenere i utvalgte idretter for å kartlegge deres 

kjennskap til idrettens regelverk, og deres kjennskap til, og eventuelle befatning med 

kampfiksing i sine miljøer. Dette vil bli en prioritert oppgave relatert til oppfølgingen av den 

angjeldende handlingsplanen. Det samme gjelder en gjennomgang av NIFs lovbestemmelser, 

og å vurdere konkrete endringer for å styrke arbeidet mot kampfiksing. NIFs Lovutvalg vil 

vurdere mulige konsekvenser relatert til NIFs lov.  

 



Arbeidet som nå gjøres på kampfiksingsfeltet i Norge har allerede blitt lagt merke til 

internasjonalt. Det er ikke vanlig i utlandet at statlige myndigheter og idrettsorganisasjonene 

samhandler på et slikt felt slik det nå gjøres i Norge.  

 

 

O-sak K: Status i arbeidet med ansettelsesavtaler  

Generalsekretæren orienterte i saken. 

 

Generalsekretæren har utarbeidet erklæringer for alle ansatte i NIF/OLT i samsvar med 

Idrettsstyrets vedtak i IS-sak nr. 142 i IS-møte 16 (2011-2015).  

vedtak. Tilsvarende erklæring er også utarbeidet for konsulenter. Alle ansatte har mottatt et 

informasjonsskriv i saken. Idrettsstyret fikk seg forelagt både informasjonsskrivet og 

erklæringen i møtet. 

 

Erklæringene er presentert for NIF-ansatte i allmøte 17.12.2012 og for samtlige 

org.sjefer/generalsekretærer i Fellesforum 12.12.2012. Det er også avholdt møte med 

representanter for Handel og Kontor der erklæringen er gjennomgått. NIF har videre rådført 

seg med NHO om saken. Generalsekretæren og NIFs personalsjef har i tillegg gjennomført 

møter med ansatte som har hatt spørsmål i saken. 

 

Erklæringer skal undertegnes av alle ansatte, herunder også selvstendig næringsdrivende og 

Olympiatoppens stipendutøvere. 

 

 

O-sak L: Status i arbeidet med Stortings- og sametingsvalget 2013 

Idrettsstyremedlem og leder av utvalget som skal jobbe strategisk frem mot Stortings- og 

sametingsvalget 2013, Oddvar Johan Jensen, orienterte om at følgende saker så langt har vært 

diskutert i utvalget som mulige fanesaker for idretten: 

- Å bli kvitt etterslepet på anleggsfinansieringen. 

- Stabile og forutsigbare rammebetingelser - "Et idrettsløft". 

- 1 time om dagen fysisk aktivitet i skolehverdagen. 

 

 

O-sak M: Idrettsstyrets representasjon 

Denne saken ble utsatt til IS-møte nr. 18 (2011-2015). 

 

 

O-sak N: NOU – likestilling 

Denne saken ble utsatt til IS-møte nr. 18 (2011-2015). 

 

 

Eventuelt 

Idrettspresidenten orienterte Idrettsstyret om at Kulturministeren, Hadia Tajik, besøkte 

Ullevål stadion 21.01.2013. 



 

 

 

Idrettspresidenten avsluttet IS-møte nr. 17 (2011-2015) kl. 17:00. 

 

«Åpen time» fulgte umiddelbart etter styremøtet, og dette ble streamet på www.idrett.no. 

 

Neste IS-møte avholdes i Oslo 14.02.2013. 
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