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165, 166, 167 og O-sakene A, B, C, D, E, F, G, H og I) Inge Andersen, Magnus Sverdrup (referent). 

 

Fravær: 

Børre Rognlien 

 

1. visepresident åpnet IS-møte nr. 19 (2011-2015), 14.03.2013 kl. 13.30. 

 

Møtet var vedtaksført. 

 

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

 

 

Sak 157: Protokoll IS-møte 18 (2011-2015). 

    Referat fra presidentskapsmøtene 07.02.2013 og 05.03.2013  

 

Vedtak: 

Idrettsstyret vedtok protokoll fra IS-møte nr. 18 (2011-2015). 

Idrettsstyret tok referatene fra presidentskapsmøtene 07.02.2013 og 05.03.2013 til 

orientering. 

 

 

Sak 158: Tiltaksplan for bekjempelse av doping  

NIFs jurist Henriette Hillestad Thune innledet til saken. 

 

Idrettsstyret fattet i IS-sak 142 nr. 16 (2011-2015) følgende vedtak: 

 

«Idrettsstyret ba generalsekretæren iverksette et gjennomgripende arbeid med en 

tiltaksplan, som skal være gjeldende for NIF/Olympiatoppen i fremtiden. Generalsekretæren 

bes om at et forslag til tiltaksplanen bringes til Idrettsstyrets møte nr. 18 (2011-2015).» 

 

På samme IS-møte under O-sak J, diskuterte Idrettsstyret behovet for en samlet plan for 

bekjempelse av doping, lik den som er etablert mot kampfiksing. Denne saken er en 

oppfølgning av begge sakene. 

 

En samlet plan for NIFs antidopingarbeid krever et større arbeid og forutsetter bistand fra 

ulike avdelinger i NIF og særforbundene. For å sikre et bredest mulig eierskap til det endelige 

innholdet, bør også Antidoping Norge (ADN) og Utøverkomiteen involveres i arbeidet. 

Idrettsstyret og generalsekretæren er enige om at det nedsettes et administrativt utvalg som 

skal utarbeide en handlingsplan, og generalsekretæren vil komme tilbake til Idrettsstyret etter 

et første møte i utvalget, for å kunne angi de overordnede områder planen skal omfatte. 



 

Utvalget skal utarbeide en konkret handlingsplan som skal fremlegges for Idrettsstyret i løpet 

av 2013. 

 

Planen bør omfatte tiltak innenfor følgende overordnede områder: 

 Overordnede mål på området i Idrettspolitisk dokument (2011- 2015). 

 Holdningsskapende arbeid – informasjonsarbeid. 

 Organisering av antidopingarbeidet i norsk idrett. 

 Behandling av dopingsaker. 

 Antidopingarbeidet i toppidretten. 

 Internasjonalt arbeid 

 

Den endelige tiltaksplanen skal behandles av Idrettsstyret i løpet av 2013.  

 

Arbeidet i NIF relatert til denne tiltaksplanen vil bli håndtert innenfor NIFs vedtatte budsjett 

for 2013. 

 

Vedtak: 

Generalsekretæren oppretter et utvalg som skal utarbeide en samlet plan for bekjempelse av 

doping i idretten. Utvalgets mandat fastsettes av generalsekretæren. 

 

Planen legges frem for Idrettsstyret til behandling  i løpet av 2013. 

 

 

Sak 159: Årsregnskap 2012  

NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, presenterte NIFs årsregnskap for 2012. 

 

Det var i 2012 budsjettert med et årsoverskudd på kr 1.000.000,-. Det budsjetterte 

overskuddet legger til grunn at resultatet i de selvfinansierte områdene (IT, regnskapskontoret 

og idrettens hus), samt gjenværende egenkapital etter NFI, reguleres mot avsetninger i 

balansen. Disse områdene gikk totalt sett kr. 2.451.846,- i overskudd i 2012. 

 

Årsresultat i 2012 er totalt kr 13.033.841,- hvorav totalt kr 12.226.846,- er øremerkede 

midler. Overskudd innenfor de andre områdene i NIF i 2012 blir da kr 806.995,-. Dette tallet 

er direkte sammenlignbart med det budsjetterte overskuddet på kr 1.000.000,-. 

Årsregnskapet for 2012 viser et årsresultat på kr. 13.033.841,-. 

 

Etter disponering av selvpålagte restriksjoner, er den frie egenkapitalen forbedret med 

kr. 806.995,-. NIFs frie egenkapital har økt fra kr. 26.912.209,- (pr. 31.12.2011) til 

kr. 27.719.204,- (pr. 31.12.2012). 

 

Revisorene Torgeir Dahle og Elsie Tjeransen fra Deloitte var tilstede under saken, og gav 

uttrykk for at revisor har et meget godt samarbeid med NIFs administrative ledelse, og at det 



er en meget god kompetanse i NIFs økonomiavdeling. Revisor gav uttrykk for at det er 

gjennomgående meget høy kvalitet på økonomistyringen i NIF. 

I henhold til revisjonsloven, ble det gjennomført et eget møte mellom Idrettsstyret og revisor. 

NIFs administrasjon fratrådte idrettsstyremøtet under denne delen av avrapporteringen fra 

revisor til Idrettsstyret. 

 

Idrettsstyret sluttet seg videre til generalsekretærens fremlagte forslag til disponeringer av 

overskuddet fra 2012. 

 

Vedtak: 

Idrettsstyret godkjenner årsregnskapet for 2012 som viser et årsresultat på kr. 13.033.841,-. 

Idrettsstyret gjør følgende disponeringer: 

- Kr. 3.673.063,- avsettes til IT-utvikling. 

- Kr. 10.775.000 av jubileumsgaven avsettes til tildelinger kommende år i tråd md IS-vedtak. 

- Kr. 1.500.000,- avsettes til Toppidrettsprosjekter. 

- Kr. 2.000.000,- disponeres av øremerkede midler til den paralympiske satsingen. 

- Kr. 500.000,- disponeres av de øremerkede midler til forskning og utvikling (FOU). 

- Kr. 42.788,- disponeres av øremerkede midler til kompetansetiltak Idrettens 

regnskapskontor. 

- Kr. 692.904,- disponeres av øremerkede midler til vedlikehold av Idrettens hus. 

- Kr. 485.525,- disponeres av den historiske egenkapitalen fra Norges Funksjonshemmedes 

Idrettsforbund (NFI), som ble overført til NIF pr. 01.01.2008. 

- Kr. 806.995,- tilføres den frie egenkapitalen. 

Etter disponering av selvpålagte restriksjoner, er den frie egenkapitalen forbedret med 

kr. 806.995,-. NIFs frie egenkapital har økt fra kr. 26.912.209,- (pr. 31.12.2011) til 

kr. 27.719.204,- (pr. 31.12.2012). 

Sum egenkapital i NIF pr. 31.12.2012, inkl. egenkapital med selvpålagte restriksjoner, 

kr. 27.933.110,-, er totalt kr. 55.652.314,-. 

 

 

Sak 160: Midlertidige lovendringer – kampfiksing  

NIFs jurist, Morten Johnsen, innledet til saken. 

 

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

kampfiksing i idretten 2013 – 2015”. Gjennom handlingsplanen har NIF forpliktet seg til å 

gjennomføre en rekke tiltak, deriblant å gjennomgå NIFs lovverk og vurdere eventuelle 

endringer. Det aktuelle tiltaket i handlingsplanen er som følger: 

 

«NIF vil i 2013 gjennomgå sine lovbestemmelser og vurdere konkrete endringer for å 

styrke arbeidet mot kampfiksing. Eventuelle endringer får virkning for alle idretter 

tilknyttet NIF». 

 

Generalsekretæren har utarbeidet forslag til enkelte endringer i NIFs lov, og NIFs lovutvalg 

behandlet forslagene 6. februar d.å. og avga følgende uttalelse: 

 

«Med hjemmel i NIFs lov § 1-5 kan et enstemmig Idrettsstyre, når særlige grunner tilsier det, 



vedta midlertidige lovendringer av NIFs lov kap. 11 – 14. I forkant av Idrettsstyrets 

behandling må lovsakene behandles og anbefales av lovutvalget. 

 

Lovutvalget har behandlet forslagene til endring av NIFs lov § 11-4 (1), og kan anbefale 

disse. Forslagene forbedrer forståelsen av NIFs lov. Lovutvalget vil anbefale at det 

utarbeides et saksfremlegg for Idrettsstyret, der det gis forarbeider som viser bakgrunnen for 

forslaget og gir nødvendig veiledning for forståelse og håndhevelse av dette.» 

Endringene vil få virkning for alle særforbund tilsluttet NIF. Særforbundene vil i tillegg ha 

anledning til å ha egne straffebestemmelser knyttet til kampfiksing etter godkjenning fra 

Idrettsstyret jf. NIFs lov § 11-3 (3). 

 

Etter NIFs lov § 1-5 (2) kan et enstemmig Idrettsstyre, når særlige hensyn tilsier det, vedta 

midlertidige lovendringer mellom Idrettstingene. Sett i lys av den nasjonale handlingsplanen 

mot kampfiksing og de pågående sakene innenfor fotball, mener generalsekretæren at det 

foreligger særlige hensyn i dette tilfellet. 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i NIFs lov § 1-5 (2) vedtok Idrettsstyret enstemmig to midlertidige endringer i 

NIFs lov for å styrke arbeidet mot kampfiksing. 

 

NIFs lov § 11-4 (1) bokstav c endres til følgende: 

«deltar direkte eller indirekte i pengespill i forbindelse med en idrettskonkurranse, dersom 

vedkommende har tilknytning til konkurransen som utøver, dommer, trener lagleder 

støttepersonell eller annet,» 

 

Ny bokstav d i NIFs lov § 11-4 (1) (de øvrige bokstavene forskyves tilsvarende): 

«manipulerer resultatet eller enkelthendelser i en idrettskonkurranse for økonomisk vinning 

for seg selv eller andre,». 

 

 

Sak 161: Midlertidige lovendringer i kapittel 11 og 12  

På Idrettstinget 2011 var NIFs lov gjenstand for en omfattende lovrevisjon. Det er i ettertid 

avdekket enkelte mangler ved loven, som det er nødvendig å korrigere gjennom midlertidige 

lovendringer. Det er derfor foreslått fem midlertidige lovendringer. Forslagene innebærer 

ingen materielle endringer. 

 

Lovutvalget behandlet forslagene i sitt møte 6. februar d.å. og avga følgende uttalelse: 

 

«Med hjemmel i NIFs lov § 1-5 kan et enstemmig Idrettsstyre, når særlige grunner 

tilsier det, vedta midlertidige lovendringer av NIFs lov kap. 11 – 14. I forkant av 

Idrettsstyrets behandling må lovsakene behandles og anbefales av lovutvalget. 

Lovutvalget har behandlet forslagene, og kan anbefale disse. Forslagene forbedrer 

forståelsen av NIFs lov.» 

 



Etter NIFs lov § 1-5 (2) kan et enstemmig Idrettsstyre, når særlige hensyn tilsier det, vedta 

midlertidige lovendringer mellom Idrettstingene. Generalsekretæren anser at det foreligger 

særlige hensyn da feil og mangler ved loven bør rettes opp. Lovendringsforslag må først 

behandles og anbefales av lovutvalget. Endringene må godkjennes av førstkommende 

Idrettsting. Lovendringene trer i kraft straks og gjelder til neste Idrettsting. 

 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i NIFs lov § 1-5 (2) vedtok Idrettsstyret, på bakgrunn av generalsekretærens 

innstilling, enstemmig fem midlertidige endringer i NIFs lov kapittel 11 og 12. 

 

 

Sak 162: Spillemiddelsøknaden 2014 

NIFs ass. generalsekretær, Øystein Dale, innledet til saken. 

 

Plan og føringer for utarbeidelsen av Spillemiddelsøknaden for 2014 ble vedtatt av 

Idrettsstyret i IS-møte 18 (2011-2015) i IS-sak 156. 

 

Idrettsstyret var enige om at prioriteringene i Idrettspolitisk Dokument (IPD) 2011-2015 skal 

ligge til grunn for søknadens prioriteringsinnretning. 

 

Generalsekretæren har oppnevnt en arbeidsgruppe, etter innstilling fra bl.a. den 

administrative styringsgruppen for særforbundene. Gruppen ledes av NIFs ass. 

generalsekretær, Øystein Dale. Forslaget til spillemiddelsøknad for 2014 representerer, på 

alle vesentlige områder, en videreføring av strukturen fra 2013-søknaden. 

 

Særforbundene har gitt uttrykk for at prosessen med utarbeidelse av spillemiddelsøknaden for 

2014 er god og velforankret. Idrettsstyret sluttet seg til denne karakteristikken av prosessen. 

 

Idrettsstyret var enige om at norsk idretts langsiktige og strategiske økonomiske prioriteringer 

skal adresseres og diskuteres i andre fora enn i spillemiddelsøknaden. Generalsekretæren vil 

komme tilbake til Idrettsstyret i IS-møte nr. 20 (2011-2015) med tanke på hvordan disse 

langsiktige prioriteringene kan diskuteres på NIFs Ledermøte 30.05.-01.06.2013 i Sandefjord, 

herunder med bakgrunn i St.melding nr. 26, «Den norske idrettsmodellen» og den bebudede 

eksterne toppidrettsutredningen (Tvedt-utvalget). 

 

Det ble for øvrig referert til Presidentskapets og generalsekretærens møte med statsminister 

Jens Stoltenberg og kulturminister Hadia Tajik den 13.02.2013. Her ble det fra NIFs side gitt 

uttrykk for at opptrappingen relatert til idrettens andel av overskuddet fra Norsk Tipping bør 

skje raskere enn det Regjeringen har lagt opp til.  

 

 

 

 



Vedtak: 

1. Idrettsstyret ber generalsekretæren om at det utarbeides nødvendig dokumentasjon og 

    utkast til prinsipielle vurderinger på de områder det er naturlig å legge opp til en 

   overordnet debatt på Ledermøtet 2013. 

2. Forslaget til disposisjon tas til orientering, og legges til grunn for det videre arbeidet i 

   Arbeidsgruppen 

 

 

Sak 163: OL/PL 2022 

1. visepresident innledet til saken. 

 

Fra Oslo kommune var byrådsleder Stian Berger Røsland, byråd Ola Elvestuen og etatssjef 

Eli Grimsby tilstede. 

 

Byrådslederen innledet med å understreke ønsket fra Oslo kommune om å ha en åpenhet 

mellom kommunen og NIF i 2022-prosessen. Videre kunne byrådslederen opplyse at det nå 

vil bli etablert en egen søkerkomité for det videre OL/PL 2022-arbeidet bestående av 

representanter fra Oslo kommune, NIF,  aktuelle særforbund og samarbeidende kommuner. 

 

Etatssjef Eli Grimsby gjennomgikk anleggsplasseringene, slik de fremkommer i 

konseptvalgutredningen, hvor det nå fremkommer at alpinlokasjonen for et evt. OL 2022 blir 

i tråd med premissene for Det ekstraordinære idrettstingets vedtak 09.06.2012; 

Lillehammerregionen. 

 

Videre presenterte Grimsby det utarbeidede kostnads- og inntektsbudsjettet for et OL/PL 

2022.  

 

IOC- og idrettsstyremedlem Gerhard Heiberg understreket at avstanden Oslo – Lillehammer 

ikke er for lang for IOC. IOC opererer ikke med bastante maksgrenser relatert til avstanden 

mellom en vertsby og øvrige olympiske og paralympiske lokasjoner. Heiberg understreket 

også viktigheten av den internasjonale kommunikasjonen for å vinne frem med en norsk 

søknad. OL/PL i Sotchi blir en viktig arena for å presentere planene for en norsk OL/PL-

søknad. 

 

Videre var Gerhard Heiberg tydelig på at det er Oslo kommune og NIF som er de formelle 

parter ved en søknad til IOC om et OL/PL. I følge IOC-charteret er det den angjeldende 

olympiske komiteen som må godkjenne søknaden til den aktuelle vertsbyen. 

 

Idrettsstyret var tydelige på at ungdomsperspektivet må fremkomme tydelig i både en 

statsgarantisøknad og i en evt. søknad om arrangementet til IOC. Her bør både norsk idretts 

ungdomsløft og visjonene og målsetningene for YOG 2016 betones. Idrettsstyret var også 

tydelige på at den paralympiske dimensjonen og norsk idretts målsetninger i så måte må 

ivaretas i de ovennevnte søknadene. 

 



Både Oslo kommunes representanter og Idrettsstyret var enige om at Oslo kommune og NIF 

må samarbeide tett i tiden som kommer relatert til utarbeidelse av en 

kommunikasjonsstrategi. Dette er særlig viktig med tanke på folkeavstemningen som skal 

avholdes i Oslo 09.09.2013. Det er meget viktig at idretten og Oslo kommune evner å 

kommunisere enhetlig og tydelig i denne saken. NIF vil avsette spesifikke administrative 

ressurser til dette arbeidet. 

 

En kommunikasjonsstrategi vil bli presentert på IS-møte nr. 20 (2011-2015). 

 

Vedtak: 

Idrettsstyret ga Presidentskapet og generalsekretæren fullmakt til å videreføre diskusjoner 

med Oslo kommune og evt. samarbeidende kommuner med tanke på formålstjenlige løsninger 

for temaene: 

- Etablering av styringsgruppe for OL/PL-arbeidet. 

- Organisering av det fremtidige søkerarbeidet, herunder skriving/produksjon av søknad 

  om statsgaranti. 

- Gjenstående større beslutninger av konseptuell og økonomisk art og forberedelser til 

  disse. 

- Internasjonalt påvirkningsarbeid, herunder Norway House under OL/PL i Sotchi 2014. 

- Mobilisering og gjennomføring av folkeavstemning. 

- Konseptutredning. 

- Kostnader relatert til arbeidet i den videre prosessen. 

 

 

Sak 164: NIFs kandidat til IOCs utøverkomité 

Generalsekretæren innledet til saken. 

 

NIFs utøverkomité har fremmet Ole Einar Bjørndalen til nominering til IOCs utøverkomité. 

De nye medlemmene som direkte blir valgt inn i utøverkomiteen under OL i Sotchi 2014, vil 

deretter kunne bli IOC-medlemmer for den perioden de sitter i utøverkomiteen. 

 

Denne saken ble diskutert i presidentskapet 05.03.2013, ref. sak C. Presidentskapet sluttet seg 

til anbefalingen fra NIFs utøverkomité og innstillingen fra generalsekretæren. 

Generalsekretæren kommer tilbake til Idrettsstyret i løpet av første halvår 2013 vedr. et 

reglement for utøverrepresentasjon i Idrettsstyret for fremtiden. 

 

Vedtak: 

NIF fremmer Ole Einar Bjørndalen som NIFs kandidat til IOCs utøverkomité ved neste valg 

under De olympiske og paralympiske leker i Sotchi 2014. 

 

 

Sak 165: NIFs innspill til Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk  

     aktivitet 

1. visepresident innledet til saken. 



 

Kulturdepartementet (KUD) utgir hvert år ”Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og 

fysisk aktivitet”. Her fastsettes hvilke anleggstyper som er omfattet av ordningen og hvilke 

tilskuddssatser som gjelder. 

 

Det har vært gjennomført en omfattende prosess i idrettsorganisasjonen for å komme fram til 

de fremlagte endringsforslagene fra NIF: 

1. Det ble sendt et høringsnotat til alle særforbundene og idrettskretsene 30.01.2013. 

2. NIF mottok kommentarer fra ni idrettskretser, 17 særforbund samt Særforbundenes 

Fellesorganisasjon (SFF). 

3. NIFs forslag og de innkomne synspunktene ble behandlet av NIFs anleggspolitiske 

utvalg  07.03.2013. 

 

 

Vedtak: 

1. NIF foreslår at tilskuddssatsene justeres slik at alle anleggskategorier i gjennomsnitt 

mottar minst 20 % i spillemidler.  

 

NIF foreslår at tilskuddssatsene primært justeres for følgende kategorier i år:  

- Isanlegg 

- Friidrettsanlegg 

- Svømmeanlegg 

- Tennisanlegg 

- Turnanlegg – basishaller 

 

2. NIF foreslår at følgende nye anleggstyper godkjennes som tilskuddsberettigede 

anleggstyper, og at disse får en egen spillemiddelsats. 

- Overtrykkshaller for tennis 

- Lette hallkonstruksjoner, for eksempel fagverkskonstruksjoner med duktak 

- Kabeltrekk for vannski og wakeboard 

- Fotballbaner for 5er fotball 

- Cricketbaner 

- Baner for amerikansk fotball 

- Velodromer 

- Anlegg for utforsykling 

- BMX baner 

 

3. NIF foreslår at det i bestemmelsenes beskrivelse av «Turløyper», «Turstier» og 

«Langrennsanlegg» tas med at disse skal kunne brukes til sykling, der dette ikke 

kommer i konflikt med anleggets primære og opprinnelig tiltenkte bruk. 

 

4. NIF er av den oppfatning at det kun skal gis spillemidler til idrettshaller (størrelse    

45 m x 25 m) og ikke små gymnastikksaler. Idrettshallene bør ligge i tilknytning til 

skoler. 

 

5. Det er et mål at idrettsanleggene skal tjene idretten på en best mulig måte. NIF 

foreslår derfor at det innføres et vilkår om at idrettsrådene skal være med i 

planlegging av anlegg som bygges av det offentlige, og at en uttalelse fra 

idrettsrådene skal følge søknaden om idrettsfunksjonell godkjennelse for de anlegg 



som godkjennes av departementet. Tilsvarende rolle ønsker NIF at Norges 

Studentidrettsforbund skal ha overfor utbyggere av idrettsanlegg ved universiteter og 

høyskoler. 

 

6. NIF ønsker å uttrykke støtte til en satsing på friluftsliv finansiert utenfor 

spillemidlene, og at tilskudd til overnattings-, sikringshytter og løypetiltak, som ligger 

i tilknytning til rutenettet i fjellet, tas ut av spillemiddelordningen og legges inn i en 

ny ordning for statlige tilskudd til friluftslivstiltak. 

 

 

Sak 166: Styrets årsberetning 2012  

NIFs ass. generalsekretær, Øystein Dale, presenterte forslaget til styrets årsberetning for 

2012. 

 

Idrettsstyret gav enkelte innspill til dette forslaget. 

 

Vedtak: 

Idrettsstyret vedtok styrets årsberetning for 2012 med de innspill som ble gitt under 

idrettsstyremøtet. 

 

 

Sak 167: Utøverkomiteen - endringer av vedtekter 

For å kunne fremme et norsk kandidatur til IOCs utøverkomité (med ref. til IS-sak 164 i IS-

møte nr. 19, 2011-2015), er det en forutsetning at vedtektene til NIFs utøverkomité er i 

samsvar med de krav IOC oppstiller til en nasjonal utøverkomité.  

 

En vurdering av IOCs krav har vist at det er nødvendig å gjøre tre mindre vedtektsendringer i 

vedtektene til NIFs utøverkomité. Endringene ble på forhånd avklart med leder av 

Utøverkomiteen. I den forbindelse ba lederen om at det også ble gjort en endring i 

vedtektene, som sikrer at en eventuell norsk representant i IPCs utøverkomité automatisk får 

plass i NIFs utøverkomité. I dag er det kun eventuelle norske representanter i IOCs og EOCs 

utøverkomité som har krav på plass i Utøverkomiteen. 

 

Vedtak: 

Idrettsstyret vedtok følgende endringer i Utøverkomiteens vedtekter: 

a. Vedtektene § 4(2) c) skal lyde: «ha vært eliteutøver i løpet av de fire 

foregående kalenderårene» 

b. Vedtektene §  4(2) ny bokstav e) skal lyde: «være norsk statsborger.» 

c. Vedtektene § 5(3) skal lyde: «Medlemmer av Utøverkomiteen kan gjenvelges.» 

d. Vedtektene § 1 ny bokstav d) skal lyde: «norske medlemmer av IPCs 

utøverkomité» 

 

 

O-sak A: YOG 2016 

Generalsekretæren orienterte i saken. 

 



Med ref. til O-sak B i IS-møte 15 [2011-2015], O-sak B i IS-møte 16 [2011-2015] og O-sak 

B i IS-møte 18 [2011-2015]) vedr. en mulig inkludering av unge utøvere med nedsatt 

funksjonsevne i YOG 2016 på Lillehammer, så har styret i LYOGOC bedt eierne (KUD, NIF 

og Lillehammer kommune) om å se nærmere på saken. NIF har hatt kommunikasjon med 

KUD i saken, og NIF har sagt seg villig til å gjennomføre en utredning av mulighetene for en 

slik inkludering. En slik utredning er forventet å foreligge i løpet av 1. halvår 2013.  

 

Kostnadene ved å inkludere denne gruppen i YOG 2016 er ikke inkludert i det statlige 

tilskuddet til arrangementet, og er følgelig heller ikke omfattet av statsgarantien. 

Merkostnadene må således dekkes over et ekstra statlig tilskudd. 

 

Idrettsstyret uttrykte sin støtte til å få til en slik inkludering i YOG 2016, men Idrettsstyret er 

innforestått med at dette ikke blir et fullskala Paralympics for ungdom. 

 

 

O-sak B: Status i arbeidet mot Stortings- og sametingsvalget 2013  

NIFs rådgiver, Anne Kristine Soltvedt, presenterte status i arbeidet frem mot Stortings- og 

sametingsvalget 2013. 

 

Idrettsstyret ble presentert for den såkalte «Verktøykassa», som idrettsorganisasjonen skal 

kunne bruke i kommunikasjonsøyemed i forbindelse med valget.  

 

Arbeidet bygger nå videre på vedtak i IS-sak 153 i IS-møte 18 (2011-2015), hvor idrettens 

fanesaker for Stortings- og sametingsvalget ble vedtatt: 

1. Det må bygges flere anlegg nå! 

2. Den organiserte idretten må få et forpliktende idrettsløft. 

3. En time fysisk aktivitet hver dag for alle skoleelever. 

 

Idrettsstyret var godt tilfreds med arbeidet som er gjort i denne saken så langt. 

 

 

O-sak C: Status i det politiske oppfølgingsarbeidet  

Idrettsstyremedlem og Idrettsstyrets toppidrettsansvarlig, Tom Tvedt, gav en orientering om 

fremdriften i arbeidet til det eksterne toppidrettsutvalget.  Det ble understreket at dette 

utvalget er et eksternt utvalg, noe som betyr at behandlingen og fremleggelsen av deres 

faglige utredning skal stå på egne bein for å sikre en fri og uhildet diskusjon av utredningens 

anbefalinger i idrettsorganisasjonen. 

 

Idrettsstyret vil avholde et ekstraordinært styremøte mandag 8. april 2013 for å vedta den 

videre behandlingen av utvalgets faglige utredning i idrettsorganisasjonen.  

 

 

Det ble videre orientert om møtet mellom Statsministeren og Kulturministeren og NIFs 

presidentskap og generalsekretær den 13.03.2013. I dette møtet var den videre oppfølgingen 



av St. melding nr. 26; «Den norske idrettsmodellen» hovedtemaet. I møtet understreket NIF 

flere viktige saker, herunder implementeringstakten for den nye tippenøkkelen, etterslepet på 

anlegg, styrking av ungdomsidretten, idrettens folkehelsearbeid (ref. også O-sak I i IS-møte 

nr. 19, 2011-2015), de ulike momskompensasjonsordningene og et evt. OL/PL 2022. 

 

Generalsekretæren orienterte om behandlingen av St. melding nr. 26; «Den norske 

idrettsmodellen» på Stortinget den 07.03.2013. Det fremkom i debatten en stor tverrpolitisk 

enighet om idrettspolitikken. I den grad det er substansiell uenighet mellom partiene, relateres 

det til holdningen til enerettsmodellen for spill, hvor Venstre og Fremskrittspartiet går inn for 

å åpne for internasjonale gamblingselskaper i det norske markedet. 

 

Fra Stortingets talerstol ble behovet for statlig støtte til store idrettsarrangementer tatt opp, for 

å sikre en bredde av slike arrangement i Norge i fremtiden. 

 

 

O-sak D: Sunn Jenteidrett  

Prosjektleder for prosjektet «Sunn Jenteidrett», Else Marthe Sørlie Lybekk, orienterte i saken. 

 

Prosjektets hovedmålsettinger er: 

- Redusere antall spiseforstyrrelser i idretten 

- Skape større åpenhet, debatt og endre holdning til idrett og spiseforstyrrelser 

- Heve kompetansen om idrett og spiseforstyrrelser 

- Øke kunnskap om kosthold og ernæring 

- Skape trivsel og gode miljøer 

 

Hovedmålgruppene er: 

- Jenter 13-22 år 

- Trenere og lærere 

- Foreldre og støtteapparat 

- Ledere i idretten 

- Helsepersonell 

 

Sørlie Lybekk orienterte om det faglig relaterte arbeidet som pågår i regi av Sunn Jenteidrett, 

herunder forskningsprosjektet ved NIH, undervisningsopplegget rettet mot 

toppidrettsgymnasene og samarbeidet med Olympiatoppen inn mot ulike landslag.  

 

Idrettsstyret mente at det vil være naturlig at det faglige utviklingsarbeidet som er gjort og 

gjøres i prosjektet, bør finne sin plass i utdanningsprogrammet til YOG 2016 på 

Lillehammer. 

 

Sunn Jenteidrett avholder en nasjonal konferanse ved Norges idrettshøgskole 28. og 29. mai 

2013. 

 

 



O-sak E: Trenerløypa i norsk idrett 

Rådgiver i NIFs utviklingsavdeling, Brynjar Saua, orienterte i saken. 

 

I 2011 vedtok idrettsstyret (ref. IS-sak 412, møte 40, 2007 -2011) at det skulle innføres et nytt 

rammeverk (Trenerløypa) for utdanning av trenere i norsk idrett innen 01.01.2014. Arbeidet 

med å implementere Trenerløypa har siden vedtaket ble fattet, hatt stor prioritet i 

organisasjonen. Særforbundene er positive til å implementere rammeverket, og majoriteten 

arbeider svært godt med å oppnå målsettingen. 

 

En felles faglig grunnstruktur og felles verdimessig innretning for all trenerutdanning i Norge 

vil skape både en sterkere kraft og enda bedre kvalitet i utviklingen av trenerressursene på 

alle nivåer i norsk idrett. 

 

Pr. dags dato har 21 særforbund godkjent Trener 1 (mål at 40 skal godkjenne i løpet av 2013), 

seks særforbund har godkjent Trener 2 (mål at 30 skal godkjenne i løpet av 2013), mens ett 

særforbund har godkjent Trener 3 (mål at 15 skal godkjenne i løpet av 2013).  

 

I 2013 vil det fra NIFs side være et fokus på implementering av Trener 2 og 3 i 

særforbundene, og å utvikle en strategi for benyttelse av idrettskretsene i 

etterutdanningsøyemed.  

 

Idrettsstyret understreket at dagens topptrenerutdanning må koples på arbeidet med utvikling 

og implementering av Trenerløypa i norsk idrett. Her har Olympiatoppen et særskilt ansvar 

med å finne løsninger for dette i samarbeid med Utviklingsavdelingen.  

 

 

O-sak F: Status i idrettens FoU-arbeid  

Ass. generalsekretær, Øystein Dale, orienterte i saken. 

 

Idrettstinget 2011 vedtok i IPD 2011-2015 følgende mål for idrettens forskning og 

utviklingsarbeid: 

«Norsk idrett vil styrke forsknings - og utviklingsarbeidet som grunnlag for gode strategivalg 

og integrere kunnskap i det praktiske idrettsarbeidet, ved at 

 det utarbeides en felles forskningsplan for norsk idrett 

 idretten støtter at forskningssentrene for idrett sikres gode rammevilkår 

 nasjonale forskningsmiljøer stimuleres til økt interesse for barn, ungdom, voksne, 

funksjonshemmede og toppidrett (IPD 2011-2015, pkt. 2.6).» 

 

Idrettsstyret fulgte opp det ovennevnte idrettstingsvedtaket i IS-sak 17 i  

IS-møte nr. 3 (2011-2015) ved å etablere et idrettspolitisk forskningsutvalg. Utvalget har i en 

innledende fase vektlagt å få oversikt over fagområdet, herunder etablere dialog 

med kulturdepartementet, samt aktuelle høgskoler og universiteter. 

 



Utvalget har i denne sammenheng fulgt nøye med på pågående utvalgsarbeider om forskning 

på kultursektoren (Grundt-utvalget), og har spilt aktivt inn idrettens hensyn og prioriteringer 

gjennom deltakelse og bidrag på åpne høringer, direkte henvendelse til relevante 

utvalgsmedlemmer. Utvalget opplever at idrettens vurderinger er svært sammenfallende med 

Grundt-utvalgets konklusjoner, og at våre innspill er blitt godt ivaretatt. Utvalget har også 

spilt aktivt inn til prosessen med den nye idrettsmeldingen. 

 

NIFs forskningsutvalg mener at det kan være riktig å etablere et uavhengig virtuelt 

forskningssenter som skal stimulere til samarbeid mellom de beste miljøene i Norge relatert 

til toppidrett. Et slikt senter bør ivareta følgende forskningsmessige hovedprinsipper: 

 Integrering av ulike fagområder og disipliner. 

 Samarbeid mellom flere fagmiljøer og faginstitusjoner. 

 

Idrettsstyret understreket viktigheten av at det er idretten som må ha «bestilleroppgaven» 

relatert til idrettsforskningen. 

 

 

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

Idrettsstyremedlem Oddvar Johan Jensen informerte i saken, med ref. til O-sak G i IS-møte 

nr. 16 (2011-2015). 

 

Opptak av elever i den videregående skolen er både et statlig og et fylkeskommunalt 

anliggende. Det vanlige er at elever i den videregående skole får sitt skoletilbud i egen 

fylkeskommune. Landslinjer og landsdekkende linjer kan søkes uavhengig av hvilket fylke 

man bor i. Topp Volley Norge (TVN) er etter det NIF kjenner til ikke et slikt skoletilbud. 

 

I noen tilfeller er det aktuelt å søke plass i andre fylkeskommuner enn hjemfylket, uavhengig 

av de landsdekkende ordningene. Fordelingen av det økonomiske ansvar mellom 

fylkeskommunene ordnes da gjennom en såkalt «gjesteelevgaranti», som den aktuelle eleven 

får med seg fra sitt folkeregistrerte hjemfylke. Fylkeskommunene har som regel egne vedtatte 

kriterier for når gjesteelevgarantier kan gis. 

 

Normalt vil dette dreie seg om tilbud fylkeskommunen ikke selv kan gi, men som 

fylkeskommunen likevel mener eleven bør kunne få etter søknad. Det ser ut til at de fleste 

fylkeskommuner har toppidrett på nasjonalt nivå som ett av flere slike kriterier, noe som også 

gjelder for Sogn og Fjordane fylkeskommune. Fylket har imidlertid selv tre spissede tilbud 

(fotball, skiskyting og volleyball). Disse idrettene er unntatt fra ordningen, da de etter 

fylkeskommunens mening her har et godt nok toppidrettstilbud i eget fylke. Ordningen for 

toppidrettsutøvere i den videregående skolen i Sogn og Fjordane er med andre ord helt i tråd 

med det vi ellers finner i landet. Det samme gjelder Rogaland fylkeskommune når det kreves 

gjesteelevgarantier for elever til TVN. 

 

I svarene fra henholdsvis Norges Volleyballforbund (datert 08.02.2013) og Sogn og Fjordane 

krets av Norges Volleyballforbund (04.02.2013) registrerer NIF noe ulike signaler om hvilke 



idrettspolitiske prioriteringer man skal legge til grunn. I denne sammenheng må det være opp 

til Norges Volleyballforbund å vurdere om disse divergerende syn er noe forbundet skal ha 

rom for, eller om man skal arbeide for en sterkere samkjøring mellom særkrets/region og 

forbund. 

 

Slik generalsekretæren vurderer situasjonen vil ordningen med gjesteelevgaranti igjen tre i 

kraft for volleyballspillere fra Sogn og Fjordane dersom det spissede volleyballtilbudet der 

bygges ned. 

 

Dersom TVN får status som landslinje eller som landsdekkende tilbud, vil elevene kunne 

søke direkte, uten garantier fra eget hjemfylke. 

Idrettsstyret vil ikke kritisere noen av de to involverte fylkene for saksbehandling og politiske 

vedtak i den aktuelle saken slik Idrettsstyret kjenner saken. Norges Volleyballforbund må 

selv ta den interne debatten om utvikling av landsdekkende tilbud og hensynet til regionale 

tilbud i den videregående skolen. Idrettsstyret ba generalsekretæren skriftlig tilkjennegi dette 

til Norges Volleyballforbund. 

 

 

O-sak H: Idrettsstyrets representasjon 

Idrettsstyret gjennomgikk ulike representasjonsoppdrag den siste tiden. Det er laget  en egen 

plan for Idrettsstyrets representasjon ved særforbunds- og kretsting. 

 

 

O-sak I: Tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv 

Generalsekretæren innledet til saken. 

 

Helsedirektoratet har i brev til NIF av 04.03.2013 tilkjennegitt en bevilgning på  

kr. 10.250.000,- gjennom den sentrale idrettsorganisasjonen til tiltak for fysisk aktivitet i et 

folkehelseperspektiv, hvorav kr. 1.000.000,- er et særskilt tilskudd til Norges 

Orienteringsforbund. 

 Netto tilskudd 2012: kr. 12.500.000,- 

 Netto tilskudd 2013: kr. 10.250.000,-, hvorav NIF får utbetalt kr. 9.250.000,-.   

 

Idrettsstyret gav uttrykk for et kritisk syn på Helsedirektoratets forvaltningssystem. Videre 

stiller Idrettsstyret seg spørrende til at idrettsorganisasjonen opplever en nedgang i tilskudd til 

dette formålet, samt begrunnelsen for denne nedgangen. Idrettsstyret mener at NIF nå må 

vurdere om vi i fremtiden ønsker å være et byråkratisk mellomledd for Helsedirektoratets 

forvaltningsordninger.  

 

Begge de ovennevnte forholdene fremstår for Idrettsstyret å være stikk i strid med 

Regjeringens uttrykte politikk på området, slik det er beskrevet både i Stortingsmelding nr. 

39 (2006-2007),«Frivillighet for alle», og i Stortingsmelding nr. 26 (2011-2012), «Den 

norske idrettsmodellen». NIFs kritiske holdning i denne saken ble for øvrig tatt opp i møte 

mellom statsministeren og kulturministeren og NIFs Presidentskap og generalsekretær 



13.03.2013. Dersom ikke forvaltningspraksisen endres fra slik den er pr. dags dato, vil NIF 

vurdere hensiktsmessigheten og verdien av fortsatt å søke om og forvalte de angjeldende 

folkehelsemidlene på vegne av idrettsorganisasjonen.  

 

NIF mottok for 2013 søknader til en samlet verdi av ca. kr. 50 millioner. 

 

NIF vil be om et møte med politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet i saken, og 

presidentskapet og generalsekretæren får mandat til å følge opp saken. Det blir viktig å finne 

et godt og hensiktsmessig samhandlingsmønster med Helse- og omsorgsdepartementet i 

spørsmål relatert til idrett og folkehelse – også med tanke på den bebudede 

stortingsmeldingen om folkehelse.   

 

 

Eventuelt 

Idrettsstyremedlem Geir Johannessen påpekte en datofeil i IS-sak 137 i møte nr. 16 (2011-

2015). Idrettsstyrets møte i juni skal avholdes i Austevoll kommune 24. - 25.06.2013. I den 

opprinnelig saken står det oppført med 25. - 26.06.2013. 

 

1. visepresident avsluttet IS-møte nr. 19 (2011-2015) fredag 15.03.2013 kl. 12:00.  

 

«Åpen time» fulgte umiddelbart etter styremøtet.  

 

Neste IS-møte avholdes i Oslo 08.04.2013. Dette blir et ekstraordinært IS-møte vedr.     

Tvedt-utvalgets fremleggelse av rapport om norsk toppidretts fremtid og organisering. 

 

 

 

 

 


