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Børre Rognlien, Kristin Kloster Aasen, Marcela Montserrat Fonseca Bustos (unntatt sakene 

197, 199 og 203), Astrid Waaler Kaas, Tom Tvedt, Tormod Tvare, Karette Wang Sandbu, 

Anne Irene Myhr (bortsett fra O-sak G), Kirsti Skog (bortsett fra O-sak G), Oddvar Johan 

Jensen (unntatt sak 197), Ingvild Reitan (vara for Geir Johannessen), Inge Andersen, Magnus 

Sverdrup (referent). 

 

Fravær: 

Jorodd Asphjell og Gerhard Heiberg 

 

Idrettspresidenten åpnet IS-møte nr. 26 kl. 09.15. 

 

Møtet var vedtaksført. 

 

Sakene ble behandlet i en noe annen rekkefølge enn saklisten. 

 

 

Sak 197: Protokoll og referat 

 

Vedtak: 

Idrettsstyret vedtok protokoll fra IS-møte nr. 25 (2011-2015) med de endringer som fremkom 

i møtet. 

  

Idrettsstyret tok referat fra presidentskapets møte 18.09.2013 til orientering. 

 

 

Sak 198: Spillemiddelsøknad 2014 

NIFs utviklingssjef, Anja Veum, innledet til saken. 

 

Idrettsstyret behandlet utkastet til søknad i IS-møte nr. 23, ref. IS-sak nr. 181 (2011-2015), og 

godkjente det foreliggende utkastet til søknad om spillemidler for 2014, som grunnlag for 

høring og innspill fra særforbundene og idrettskretsene. 

 

Det er avholdt møter med Kulturdepartementet  knyttet til utarbeidelsen av søknaden for 

2014 basert på erfaringene fra 2013. Parallelt har administrasjonen hatt jevnlig kontakt med 

den administrative styringsgruppen for særforbundene ang. innspill til form, innhold og 

ambisjonsnivå. 

 

Generalsekretæren sendte ut høringsversjonen på høring til særforbundene og idrettskretsene 

28.06.2013 med svarfrist 31.08.2013, og NIF mottok  fem svar fra særforbundene, ni svar fra 

idrettskretsene, og ett samordnet svar fra særforbundene underskrevet av SFF. 

Hovedinntrykket er at Idrettsstyret fikk bred støtte til utformingen og innholdet i utkastet til 

søknad. 

 



Det er enighet i idrettsorganisasjonen om en presisering av en årlig lønns- og prisjustering av 

tildelingene, og det er bred enighet om forventet innfasingstakt av tippenøkkelen i tråd med 

Ledermøtets resolusjon. 

 

Vedtak: 

1) Idrettsstyret godkjenner det foreliggende utkastet til søknad om spillemidler for 2014 med 

de endringer som styret har godkjent etter gjennomgangen av høringsuttalelsene fra 

idrettskretsene og særforbundene. 

2) Generalsekretæren gis fullmakt til å sluttføre søknaden redaksjonelt og oversende denne 

til Kulturdepartementet innen 01.10.2013. 

3) NIF søker totalt KUD om kr. 607.300.000,- i spillemidler for 2014. 

 

 

Sak 199: Referat fra Ledermøtet 

Presidenten innledet til saken. 

 

Idrettsstyret gjennomgikk referatet fra Ledermøtet 2013, 31.05. – 01.06.2013. Dette referatet 

vil bli offentliggjort på www.idrett.no. 

 

Vedtak:  

Idrettsstyret tok referatet fra NIFs og ISFs ledermøte 31. mai – 1.juni til etterretning. 

Idrettstyret ba generalsekretæren tilgjengeliggjøre referatet for offentligheten. 

 

 

Sak 200: Enerettsmodellen og tippenøkkelen – organisasjonsmessig oppfølging 

Generalsekretæren innledet til saken. 

 

Det er naturlig å se denne saken i sammenheng med vedtaket i IS-møte nr. 25 (2011-2015) 

IS-sak 193, hvor Idrettsstyret fattet et vedtak som bl.a. sier at toppidrettsutøvere som har 

inngått sponsoravtaler med utenlandske bettingselskaper ikke skal ha tilgang på 

Olympiatoppens ressurser og ikke skal bli tatt ut til OL eller PL.  

 

Av Stortingsmeldingen "Den norske idrettsmodellen" (Meld. St. 26 2011-2012) fremgår det 

at Norsk Tippings spill er hjemlet i Lov om pengespill mv. av 28. august 1992 nr. 103. Loven 

skal sikre at pengespill avholdes i betryggende former under offentlig kontroll, med sikte på å 

forebygge negative konsekvenser av pengespill, samtidig som det legges til rette for at 

overskuddet fra spillene kan gå til bestemte formål (Kap 8.1).    

 

Idrettspolitisk dokument 2011-2015 har et mål om å sikre idrettens langsiktige finansiering, 

og sier i denne sammenheng:  

«Spillemidlene er fundamentet for en nasjonal politikk for utvikling av idrettsanlegg, 

og de er viktige for å ha en sterk sentral og regional idrettsorganisasjon både 

gjennom NIF-linja og særforbundslinja. Norsk idrett vil forsvare spillemidlene og en 

ansvarlig spillpolitikk…» 



 

I dag utnytter de som ønsker å svekke den norske enerettsmodellen systematisk utøvernes og 

idrettslagenes «umettelige» økonomiske behov, og noen organisasjonsledd mottar trolig 

bidrag fra utenlandske bettingselskaper, samtidig som de drar fordel av de ordningene som er 

skapt gjennom et langvarig og ansvarlig samarbeid mellom staten, Norsk Tipping og norsk 

idrett. NIF finner dette meget uheldig. 

 

Idrettsstyret ønsker på denne bakgrunn å ta initiativ til å tette de hullene som i dag utnyttes av 

de organisasjonsleddene i norsk idrett som bidrar til å svekke den norske enerettsmodellen. 

Dette må gjøres i nært samarbeid med KUD og Lotteri- og stiftelsestilsynet, siden det berører 

utformingen av kriteriene og/eller føringer for de ulike tilskuddsordningene.  

 

Idrettsstyret er av den formening at dette bør være på plass ved fordeling av midler til 

idrettsorganisasjonen i 2014.  

 

Idrettsstyret understreket at det i denne saken er av stor betydning at NIF evner å fremstå med 

tydelighet og troverdighet relatert til det å understøtte en ansvarlig og verdibasert 

spillpolitikk, slik NIF gjorde det både i 2002 og 2006/2007 da norsk idrett frasa seg store 

årlige inntekter ved å støtte daværende regjerings vedtak og senere gjennomføring av en 

betydelig innstramming i det såkalte «automatregimet». 

 

Vedtak: 

Idrettsstyret vil ikke tildele økonomiske midler til idrettslag og andre organisasjonsledd i 

medlemsorganisasjonen som mottar midler fra utenlandske spillselskaper, som er ulovlig i 

Norge. 

 

Idrettsstyret vil derved prioritere økonomiske midler ved tildelingen gjennom NIF til alle de 

idrettslagene og organisasjonsleddene for øvrig, som forholder seg til enerettsmodellen i 

samsvar med norsk lov.  

 

NIF vil tilskrive Kulturdepartementet og Lotteri- og stiftelsestilsynet og be om at dette 

innarbeides i retningslinjene som regulerer de aktuelle statlige tilskuddene til norsk idrett, 

med virkning fra 01.01.2014. 

 

 

Sak 201: Fremtidig innretning på tilskuddordningen kostnadskrevende anlegg 

NIFs anleggsrådgiver, Torstein Busland, innledet til saken. 

 

Ordningen med ekstra tilskudd til kostnadskrevende anlegg, som ble innført i 2003, er et av 

elementene i anleggspolitisk program. Det har vært avsatt fra 22 til 30 millioner kroner årlig 

til formålet de siste årene. 

 

I anleggsutvalgets møte 05.06.2013 ble NIF invitert av Kulturdepartementet til å komme med 

innspill til fremtidig utforming av ordningen. Frist for innspill ble satt til 15.10.2013. 



Anleggsutvalget behandlet forslag til innstilling i saken i møte 16.09.2013. 

Generalsekretæren valgte å fremlegge for Idrettsstyret alle de forslag fra anleggsutvalget 

vedrørende fremtidig innretning for tilskuddsordningen kostnadskrevende anlegg. 

 

Idrettsstyret la spesiell vekt på følgende tre forhold: 

1. At ordningen skal bidra til å realisere nye anlegg. I den forbindelse mener vi det er 

viktig at midlene kan tildeles tidlig i prosessen samtidig som en har en sikkerhet for at 

prosjektene vil bli gjennomført. 

2. At en finner riktig balanse mellom å fordele en hoveddel av midlene tidlig, samtidig 

som en beholder fleksibilitet til å bidra til realisering av viktige prosjekter som 

modnes raskere enn tidligere antatt. 

3. At ordningen skal oppleves som ubyråkratisk og enkel å forholde seg til for søkere og 

for idretten.  

 

Idrettsstyret understreket at denne spesifikke ordningen på en god måte har støttet opp under 

mangfoldet i norsk idrett. Dette har vært muliggjort gjennom en fleksibel og konstruktiv 

tilnærming til hva et kostnadskrevende anlegg er i den enkelte idrett. Idrettsstyret ønsker å 

videreføre denne konstruktive fleksibiliteten i ordningen også i tiden fremover, da 

kostnadskrevende anlegg kan defineres ulikt fra idrett til idrett. 

 

Vedtak: 

Idrettsstyret vedtok følgende mål, kriterier og prosess for innstilling av midler fra 

anleggspolitisk program; kostnadskrevende anlegg: 

 

Målsetting 

Målet med ordningen er at tildelte midler skal bidra til realisering av prioriterte anlegg. 

 

Programperiode 

Programperioden settes til fire år. 

 

Kriterier 

1. Aktuelle anlegg må være tilskuddsberettigede til ordinære spillemidler. 

a. Tilskudd kan tildeles nye anlegg. 

b. Tilskudd kan tildeles til utvidelse og rehabilitering av anlegg. 

2. Tilskudd tildeles anlegg interkommunalt, fylkesmessig og av nasjonal betydning. 

3. Anleggene må passe inn i særforbundenes vedtatte anleggsstrategier. 

4. Anleggene skal være prioritert i aktuell kommunes «Idretts- og friluftsplan». 

5. Anleggene skal være prioritert og anbefalt av lokalt idrettsråd. 

6. Anleggene skal være fremtidsrettede med hensyn til areal- og energieffektivisering. 

 

Prosess 

1. Programmets størrelse fastsettes ved oppstart. 

2.  50 % av midlene fordeles til innstilte særforbund i ordningens første år. Tilskuddssatser 

for aktuelle anleggstypene fastsettes samtidig. 

a. NIFs innstilling baseres på en helhetsvurdering av den aktuelle idretts 

anleggssituasjon og -behov. Geografi vil tillegges vekt. 



b. Tilskuddssatsene til de aktuelle anleggstypene fastsettes skjønnsmessig. 

Tildelingens størrelse skal stå i forhold til en «normal/typisk anleggskostnad», og 

være av en slik størrelse at den bidrar til målet om å utløse byggeprosjektet. 

3. De resterende 50 % av midlene fordeles til særforbund i ordningens år tre. Størrelsen på 

tilskudd til eventuelle nye aktuelle anleggstyper fastsettes. 

4. Særforbundene rapporterer årlig fremdrift for aktuelle prosjekter til NIF. Dersom 

fremdriften ikke er tilfredsstillende kan tildeling til særforbund trekkes tilbake. 

5. Den årlige statlige avsetningen fra ordningen til prosjekter baseres på de aktuelle 

prosjekters modenhet. 

6. Tildeling av midler til aktuelt anlegg: 

a. Søknad fra anleggseier om ekstra tilskudd fremmes som en del av den ordinære 

spillemiddelsøknaden. Ekstra tilskuddet kan inngå som en del av anleggets 

finansieringsløsning. Aktuell kommune oversender søknaden til 

Kulturdepartementet for behandling. 

b. Søknad om ekstra tilskudd skal ledsages av: 

i. En anbefaling fra aktuelt særforbund 

ii. En anbefaling fra lokalt idrettsråd 

iii. Dokumentasjon på at anlegget er prioritert i aktuell kommunes 

«Idretts- og friluftlivsplan» 

iv. Dokumentasjon på at anlegget er fremtidsrettet med hensyn til areal- 

og energieffektivisering 

c. Tildelingen av ekstra tilskudd gjelder i to år. Dersom bygging ikke er påbegynt 

innenfor to-års fristen, bortfaller tildelingen automatisk. 

 

 

Idrettsstyret gav på bakgrunn av innspill gitt i møtet presidentskapet og generalsekretæren 

fullmakt til å ferdigstille NIFs innstilling relatert til ordningens mål, kriterier og prosess, og  

ba generalsekretæren oversende til Kulturdepartementet innen fristen 15.10.2013 forslagene 

til innretning av tilskuddsordningen kostnadskrevende anlegg. 

 

 

Sak 202: Søknad om inkludering i idrettslag 

Generalsekretæren innledet til saken. 

 

Denne ordningen har funnet sin naturlige plass i norsk idrett, som en sentral og viktig del av 

idrettens inkluderings-, verdi- og likestillingsarbeid. 

 

Tilskuddsordningen fikk et positivt økonomisk løft fra 2012 til 2013, og det er viktig at dette 

arbeidet får en videre, forutsigbarhet i 2014 som er i henhold til Stortingsmelding nr. 26 

(2011-2012), «Den norske idrettsmodellen». 

 

Idrettsstyret var enige om at forvaltningsenhetene og retningslinjene for ordningen 

videreføres i henhold til innarbeidet god praksis. 

 

Vedtak: 

NIF oversender søknad til KUD om tilskudd til den separate tilskuddsordningen ”Inkludering 



i idrettslag” innen 01.11.2013. NIF søker om kr.10.500.000,-, for 2014, som er                     

kr. 1.000.000,- mer enn tildeling fra KUD for 2013. 

 

 

Sak 203: Opptak av ny deltaker i idrettens konsernkontosystem 

Presidenten innledet til saken. 

 

DnB ASA krever at Idrettsstyret godkjenner opptak av nye deltagere i 

konsernkontoordningen. 

 

På bakgrunn av forbundsstyrets vedtak om deltakelse i konsernkontosystemet har 

Norges Amerikanske Idretters Forbund søkt om å bli tatt opp som deltager i 

konsernkontosystemet. 

 

Idrettsstyret har ingen anmerkninger til dette, og vedtok derfor opptaket. 

 

Vedtak: 

Idrettsstyret godkjenner at Norges Amerikanske Idretters Forbund blir ny deltager i 

konsernkontosystemet, som er inngått mellom Norges idrettsforbund og olympiske og 

paralympiske komité og DnB ASA, basert på konsernkontoavtalen og deltagererklæring 

mellom partene. 

 

 

O-sak A: OL/PL 2022 

Idrettspresidenten innledet til saken og gratulerte med at det til slutt ble et klart JA-flertall i 

folkeavstemningen 8. og 9. september 2013. 

 

Idrettsstyret uttrykte stor tilfredshet med den jobben som generalsekretæren og 

administrasjonen for øvrig utførte inn mot folkeavstemningen. Idrettsstyret gav også en 

velfortjent honnør til Idrettsstyremedlem Tormod Tvare for hans innsats inn mot 

skolevalgene.  

 

Det ble også uttrykt stor tilfredshet med den innsatsen som flere særforbund og                  

Oslo idrettskrets la for dagen i forbindelse med kampanjen inn mot folkeavstemningen.  

 

Det vil nå bli påstartet et arbeid for å vurdere mulighetene for å etablere en søkerkomité, i 

form av et AS, for Oslo 2022-prosjektet. Dette søkerselskapet vil ha som en av sine 

hovedoppgaver å jobbe med nasjonalt og internasjonalt informasjons- og påvirkningsarbeid. 

Denne oppgaven vil kreve en særskilt kompetanse innenfor områder som norsk og 

internasjonal poltikk, næringslivsarbeid og inngående kjennskap og nettverk i norsk og 

internasjonal idrett herunder selvsagt IOC. 

 

 En annen sentral oppgave NIF arbeider med, er å etablere og operasjonalisere Norway House 

i Sotchi som en viktig møtearena mellom NIF/Oslo kommune/Lillehammer-regionen/YOG 

2016/IOC-medlemmer og internasjonale særforbundsrepresentanter, sponsorer og politikere. 



NIF følger opp dette arbeidet gjennom NIFs avtalepartner Jet Set Sport, i henhold til det 

arbeidet som over tid har pågått. Ref. IS-sak 163 i IS-møte nr. 19 (2011-2015), O-sak A i IS-

møte nr. 23 (2011-2015) og O-sak M i IS-møte nr. 25 (2011-2015). Ref. også sak B i 

presidentskapsmøtet 23.04.2013, sak C i presidentskapsmøtet 19.06.2013 og sak B i 

presidentskapsmøtet 18.09.2013.  

 

Grunnet folkeavstemningen var generalsekretæren nødt til å sette dette arbeidet på vent i en 

periode i avvente av et evt. «ja». Det er nå kun fire måneder til OL i Sotchi 2014, og 

Søkerkomiteen var enige i at NIF forbereder Norway House avtalemessig, økonomisk, 

depositum og innhold for hele OL-perioden. I den sammenheng vises det også til vedtak i IS-

sak nr. 192 i IS-møte nr. 25 (2011-2015), samt til den vedtatte Spillemiddelsøknaden for 

2014 (ref. IS-sak 198 i IS-møte nr. 26, 2011-2015), hvor OL-arbeidet er et viktig 

internasjonalt arbeid for NIF i 2014.  

 

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité har ifølge IOCs regelverk (slik 

det er presentert i 2022 Candidature Acceptance Procedure) et eget og direkte ansvar for å 

sikre at en kandidatby/søkerby til enhver tid overholder «IOC Code of Ethics» og «Rules of 

Conduct applicable to all cities wishing to organise the Olympic Games». Dette er regelverk 

som er direkte utgått av det Olympiske Charter. Videre understreker IOC, med henvisning til 

Charteret: 

Throughout the entire bid process (pre-application, application and candidature phases), 

great emphasis is placed on the role and responsibilities of NOCs. (....) Close cooperation is 

therefore required between NOC and city (2022 Candidature Acceptance Procedure, s. 15). 

 

Idrettsstyret var tydelige på at presidentskapet og generalsekretæren må sikre at 

søkerselskapet får en organisering, kompetansesammensetning og en eierstruktur som 

ivaretar de hensyn og de krav som er beskrevet over. Dersom NIF og Oslo kommune i 

fellesskap skal vinne frem med denne søknaden, både nasjonalt og internasjonalt, er det av 

avgjørende betydning at idrettsbevegelsen kraftfullt mobiliserer. Skal dette lykkes, må NIF ta 

et ansvar på de områder hvor kommunen åpenbart ikke besitter den idrettsfaglige kompetanse 

og det internasjonale idrettsnettverket som idrettsorganisasjonen selv besitter. 

 

Det pågår for tiden en kvalitetssikring av søknaden om statsgaranti. Denne kvalitetssikringen 

ledes av Det Norske Veritas, på oppdrag av Kulturdepartementet. Idrettsstyret var tydelige på 

at NIF til enhver tid må ha full innsikt i dette arbeidet. Dette fordi NIF sammen med Oslo 

kommune – som likeverdige parter – har signert og står bak denne søknaden.  

 

Generalsekretæren påpekte overfor Idrettsstyret at den 14.11.2013 må NIF og Oslo kommune 

formelt melde interessen for Oslo som offisiell søkerby til OL/PL 2022. 

 

 

O-sak B: YOG 2016 

Generalsekretæren og NIFs spesialrådgiver, Magnus Sverdrup, orienterte i saken. 

 



Med ref. til O-sak B i IS-møte nr. 25 (2011-2015), så ble Idrettsstyret orientert om status i 

arbeidet med etableringen av en mulig permanent halfpipe i Hafjell, som skal brukes under 

YOG 2016 til både ski- og snowboarddisipliner. Både Norges Skiforbund og Norges 

Snowboardforbund ønsker at det etableres en permanent halfpipe på Hafjell. Dette er ønsket 

fordi det er et behov for et permanent anlegg av høy internasjonal kvalitet, som kan fungere 

som et treningssenter for aktuelle halfpipegrener. Dette er allerede spilt inn til 

Kulturdepartementet vedr. midler fra ordningen kostnadskrevende anlegg. 

 

Det er etablert kontakt med Hafjell Alpinanlegg og dets eiere i denne saken, og det ble 

gjennomført et møte med disse aktørene, LYOGOC og NIF (generalsekretæren og 

spesialrådgiver Sverdrup) ultimo september 2013) for å diskutere saken. Representantene fra 

Hafjell (styreleder Thorvald Sverdrup og daglig leder Marius Flaathen) sa seg villige til å 

undersøke mulighetene for å etablere et treningsområde i Hafjell for de nye snowboard- og 

skigrenene (herunder halfpipeøvelser, skicross, slopestyle etc.). 

 

Idrettsstyret sluttet seg til at NIF fortsetter å jobbe for at det blir etablert en permanent 

halfpipe på Hafjell. Med ref. til IS-sak 185 i IS-møte 23 (2011-2015), så har Idrettsstyret 

innstilt på kr. 2,5 millioner over ordningen med kostnadskrevende anlegg i 2013 til et slikt 

anlegg – etter innstilling fra Skiforbundet og Snowboardforbundet. 

 

Videre ble Idrettsstyret informert om status i arbeidet med etableringen av 

deltakerlandsby/studentboliger i Olympiaparken på Lillehammer. Entreprenører er nå valgt, 

og selve bygningene vil bli bygget som plassbygde passivhus. Prosjektet har fokus på miljø, 

energi og universell utforming, og tilfredsstiller gjeldende krav, lover og forskrifter. 

Prosjektet holder de tidsrammer som har vært satt for ferdigstillelse – august 2015. NIF vil 

medio oktober, i henhold til avtale datert 21.01.2013, utbetale til SOPP og USBL (som 

ansvarlige prosjekteiere) kr. 64.800.000,- relatert til prosjektets byggestart. Dette er en del av 

de totalt kr. 108.000.000,- som IOC har bidratt med av ekstraordinære midler til byggingen 

av deltakerlandsbyen/studentboligene på Lillehammer. 

 

Generalsekretæren orienterte Idrettsstyret om at NIF og LYOGOC AS sammen har etablert et 

samarbeid med Jomar Selvaag (tidligere markedsansvarlig i LOOC, nå ansatt i Gyro A/S) 

relatert til markedsarbeidet for YOG 2016, samt at dette vil styrke NIFs eget markedsarbeid. 

 

 

O-sak C: Ekstraordinært Idrettsting/Idrettstingets dialogmøte 

Generalsekretæren orienterte i saken. 

 

Med ref. til IS-sak 190 i IS-møte nr. 24 (2011-2015), så har NIF innkalt til ekstraordinært 

Idrettsting den 28.09.2013 på Gardermoen for å få vedtatt en lovendring som sikrer at NIF 

kan nominere kandidater til IOCs Athlete Commission. Den norske kandidaten til valget i 

Sochi 2014 er skiskytteren Ole Einar Bjørndalen (ref. IS-sak 164 i IS-møte nr. 19,  

2011-2015).  

 



Formell innkalling til dette ekstraordinære Idrettstinget ble sendt ut fra NIF 27.08.2013. 

 

NIFs utøverkomité vil måtte velge sin representant til Idrettsstyret på bakgrunn av de 

avklaringer NIF gjør med IOC i saken. Dersom Ole Einar Bjørndalen evt. velges inn i IOCs 

utøverkomité og deretter evt. blir IOC-medlem, vil han bli Idrettsstyremedlem, ref. IS-sak nr. 

88 i IS-møte nr. 10 (2011-2015). NIF vil tilskrive IOC for å få avklart hvorvidt 

idrettsstyrerepresentanten fra NIFs utøverkomité kan være en paralympisk utøver. 

 

 

O-sak D: Internasjonalt arbeid 

Generalsekretæren innledet til saken. 

 

Idrettsstyret ble orientert om alle de internasjonale arenaene hvor NIF pr. i dag har et 

engasjement, samt hvordan representasjonsplaner er fremover.  

 

NIF vil nå, etter mønster av tidligere år, gjennomføre en undersøkelse blant særforbundene 

for å kartlegge hvor vi har representanter i internasjonale verv. Dette vil ikke minst kunne 

vise seg å være nyttig med tanke på det fremtidige strategiske informasjons- og 

påvirkningsarbeidet for en evt. norsk søknad om OL/PL 2022 i Oslo. Et slikt internasjonalt 

nettverk i internasjonale idrettsorganisasjoner representerer en betydelig kapital for et mulig 

norsk kandidatur. 

 

NIF sonderer pr. tiden også muligheten for å få på plass nordmenn i sentrale posisjoner i    

FN-systemet relatert til idrett og utvikling (Sport, Development and Peace). 

 

Med ref. til O-sak C i dette IS-møtet, så vil et evt. valg av Ole Einar Bjørndalen til IOCs 

utøverkomité sannsynligvis bety at Norge får ytterligere et IOC-medlem. 

 

Generalsekretæren orienterte også Idrettsstyret om den internasjonale skoleringsvirksomheten 

som skjer årlig i regi av NIF. NIF får meget gode tilbakemeldinger fra deltakere og 

særforbund på dette tiltaket.  

 

 

O-sak E: Idrettspolitisk oppfølging av Statsbudsjettet/Stortinget 

Generalsekretæren orienterte i saken. 

 

Stortings- og sametingsvalget er nå gjennomført, og de borgerlige partiene (Høyre og 

Fremskrittspartiet) vil sammen med sentrumspartiene (Kristelig Folkeparti og Venstre) ha et 

parlamentarisk flertall i Stortinget. 

 

For NIF er det viktig at det idrettspolitiske påvirkningsarbeidet inn mot den nye Regjeringen 

og det nye Stortinget fortsetter på de sakene som er viktigst for norsk idrett, herunder: 

 Arbeidet med å få til et forpliktende idrettsløft. 

 At det skal bygges flere idrettsanlegg. 



 En time fysisk aktivitet hver dag for alle skoleelever. 

 En rask videre innfasing av den nye tippenøkkelen – 56 % er varslet i statsbudsjettet 

for 2014. 

 At opptrappingsplanen for vare- og tjenestemomskompensasjonen for frivillig sektor 

opprettholdes med full innfasing – kr. 1,2 mrd. i 2014.  

 At refusjonsordningen relatert til anleggsmoms blir en kompensasjonsordning. 

 En styrking av enerettsmodellen for spill. 

 Arbeidet med innfasing av 26-årsregelen – støtte til utstyr for personer over 26 år med 

nedsatt funksjonsevne. Kr. 55 millioner varslet av arbeidsministeren primo september 

2013 – legges til statsbudsjettet 2014. 

 At det tilrettelegges enda bedre for utøvere som ønsker å kombinere toppidrett og 

utdanning. 

 Utvikling av idrettens integreringsarbeid. 

 OL/PL 2022 

 

Norsk idrett har i en årrekke sluttet opp om og støttet den norske enerettsmodellen, senest i 

form av en enstemmig resolusjon fra NIFs Ledermøte i 2013. NIF har nå bedt Lotteri- og 

stiftelsestilsynet om en beskrivelse av situasjonen i Sverige og Danmark, hvor de respektive 

regjeringene har åpnet opp for en større grad av konkurranse på spillmarkedet. Det er 

generalsekretærens ambisjon å legge frem en slik beskrivelse til Idrettsstyret i løpet av          

4. kvartal 2013. 

 

NIF vil ta initiativ til et møte med den nye kulturministeren så snart vedkommende er utpekt. 

 

 

O-sak F: Anleggsrapport 2013 og etterslepsutvikling 

NIFs anleggsrådgiver, Torstein Busland, orienterte om sentrale funn i NIFs anleggsrapport 

for 2013. Rapporten beskriver anleggssituasjonen i fylkene og i alle kommuner med over     

40 000 innbyggere. 

 

Noen sentrale funn i rapporten er: 

 Etterslepet på spillemiddelfinansiering av idrettsanlegg har økt fra 2,8 år i 2005 til     

3,3 år i 2013. 

 Med utgangspunkt i den vedtatte endringen av tippenøkkelen (opptrapping til 64 %), 

og de forutsetninger som NIF har lagt til grunn for anvendelsen av denne økningen, 

vil etterslepet synke til 2 år i 2016. 

 Antall anlegg pr. innbyggere er best i Finnmark og Sogn og Fjordane, mens det er 

dårligst i Østfold og Oslo. 

 Utviklingen i tilskuddsprosent fra spillemidlene til de enkelte anleggsprosjektene har 

sunket fra 25 % i 2005 til i underkant av 20 % i 2013. 

 

 

 



O-sak G: Idrettsstyrets representasjon  

Hvert enkelt styremedlem redegjorde for sine representasjonsoppdrag den siste tiden. 

 

 

Idrettspresidenten avsluttet IS-møte nr. 26 (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 30.10.2013. Møtet vil bli startet kl. 09.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


