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Sak 304: Protokoll IS-møte 43 (2011-2015). Referat fra presidentskapsmøtet 01.12.2014 

 

Vedtak: 

Idrettsstyret vedtok protokollen fra IS-møte nr. 43 (2011-2015). 

Idrettsstyret tok referatet fra presidentskapsmøtet 01.12.2014 til orientering med de 

endringer som fremkom i møtet. 

 

 

Sak 305 A: Kreditt i konsernkontoordningen  

Idrettspresidenten 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 Gymnastikk- og Turnforbund søkt om å bli tatt opp som deltager i 

konsernkontosystemet. 

 

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

 

Vedtak: 

Idrettsstyret godkjenner at Norges Gymnastikk- og Turnforbund 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. 

 

 

 



 

 

Sak 305 B: Kreditt i konsernkontoordningen  

Idrettspresidenten innledet til saken. 

 

DnB ASA krever at Idrettsstyret godkjenner opptak av nye deltagere i 

konsernkontoordningen. 

 

Generalsekretæren har mottatt søknad om opptak i idrettens konsernkontosystem fra 

Særforbundenes Fellesorganisasjon (vedtatt i styret i SFF 21.10.2014). 

 

Idrettsstyret finner det prinsipielt utfordrende å ta opp SFF som en fullverdig ny deltaker i 

dagens konsernkontosystem, med bakgrunn i følgende: 

 SFF er ikke et organisasjonsledd under NIF. Det er kun underliggende 

organisasjonsledd som er medlem i konsernkontosystemet. 

 NIF har ikke lovmessig kontrollmulighet overfor SFF – da SFF ikke er et 

underliggende ledd i NIF. 

 SFF mottar ikke rammetilskudd, som det kan tas evt. pant i, da det er særforbundene 

selv som avsetter årlig midler til SFF. 

 

 

Vedtak: 

Idrettsstyret godkjente ikke opptak av Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) i 

konsernkontosystemet. 

 

Sak 306: Norges Olympiske Museum 

Idrettspresidenten innledet til saken. 

 

Saken vedr. Norges Olympiske Museum har vært behandlet i Idrettsstyret ved flere 

anledninger, og sist i IS-møte 40 (2011-2015), O-sak B. 

 

Styret i Stiftelsen Lillehammer Museum (SLM) besluttet i sitt møte 25.09.2014 å flytte 

Norges Olympiske Museum (NOM) fra Håkons Hall til Maihaugen. SLM har i henhold til 

Konsolideringsavtalen av 29.03.2006 mellom Maihaugen (daværende SLM) og NOM alle 

myndigheter til å fatte beslutninger relatert til lokalisering av Museet. 

 

Hverken Lillehammer kommune, Oppland Fylkeskommune eller Kulturdepartementet har 

formidlet et uttrykt syn på hvor Museet bør lokaliseres; de har vist til at konsolideringsavtalen 

slår fast at dette er et spørsmål som tilligger SLM å treffe beslutninger i. 

 

På bakgrunn av vedtaket fattet av styret i SLM 25.09.2014 om å flytte OL-museet fra Håkons 

Hall til Maihaugen, innkalte NIF til et stiftelsesmøte 21.11.2014 for å få en redegjørelse fra 

SLM om deres fremtidsplaner for Norges Olympiske Museum. 



 

Det er naturlig at NIF går i en dialog med SLM med tanke på at NIF blir representert med en 

styreplass i SLM. Ved å kunne utøve innflytelse fra SLMs styre, vil NIF bedre kunne ivareta 

OL-museets behov i et helhetlig perspektiv innenfor SLMs totale virksomhet. 

 

NIF mottok 26.11.2014 et brev fra Sten Stensen hvor han formelt tilkjennegir at han fratrer 

som styreleder i NOS med umiddelbar virkning. Dette innebærer at NIF må oppnevne en ny 

styreleder til Norges Olympiske Samlinger. Idrettsstyret gir presidentskapet og 

generalsekretæren mandat til å starte og gjennomføre en prosess for å finne en ny styreleder 

for Norges Olympiske Samlinger. Generalsekretæren vil fremlegge et forslag til ny styreleder 

i NOS for Idrettsstyret i løpet av1. kvartal 2015. 

 

Det er viktig at SLM følger opp sine lovnader til NIF knyttet til at det skal være et attraktivt 

OL-museum på plass på Maihaugen under Ungdoms-OL på Lillehammer i 2016. 

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret gav presidentskapet og generalsekretæren mandat til å starte og 

gjennomføre en prosess for å rekruttere ny styreleder til Norges Olympiske 

Samlinger. 

2. Generalsekretæren vil fremlegge et forslag til ny styreleder i NOS for Idrettsstyret i 

løpet av 1. kvartal 2015. 

3. Idrettsstyret ba generalsekretæren gå i dialog med Stiftelsen Lillehammer Museum 

med tanke på at idretten kan være representert i styret i Stiftelsen Lillehammer 

Museum. 

 

 

Sak 307: Nytt medlem i NIFs anleggsutvalg 

Idrettspresidenten innledet til saken. 

 

NIF har mottatt brev fra Norges Ishockeyforbund (NIHF) datert 24.11.2014, hvor det vises til 

at styret i NIHF har vedtatt å foreslå at ishockeypresident Gerhard Nilsen erstatter            

Kåre Breivik i NIFs anleggsutvalg.  

 

Idrettsstyret støtter NIHFs forslag om at NIHFs president Gerhard Nilsen oppnevnes som nytt 

medlem i anleggspolitisk utvalg. 

 

Vedtak: 

Ishockeypresident Gerhard Nilsen oppnevnes som nytt medlem av NIFs anleggspolitiske 

utvalg, og erstatter derved Kåre Breivik. 

 

 

Sak 308: Kommune- og fylkestingsvalget – sammensetning av gruppe 

Idrettspresidenten innledet til saken. 

 



Denne saken ble også behandlet i IS-møte 43 (2011-2015) i IS-sak 295 (2011-2015), samt i 

presidentskapsmøtet 01.12.2014 (ref. sak L). 

 

Gjennom NIFs arbeid med Kommune- og fylkestingsvalget i 2011 og med Stortingsvalget i 

2013, har NIF et godt grunnlag for å gjøre en grundig og forankret jobb frem mot Kommune- 

og fylkestingsvalget i 2015. 

 

Idrettsstyret var i IS-møte nr. 43, IS-sak 295 (2011-2015), enige om at det bør nedsettes et 

rådgivende organ som skal jobbe med idrettens innsatser inn mot Kommune- og 

fylkestingsvalget i 2015, og at det i dette rådgivende organet må sikres at det skapes god 

forankring helt ut i det politiske nivået i særforbundene og idrettskretsene. 

 

I og med at valget i 2015 er et Kommune- og fylkestingsvalg, bør det også være idrettsråd 

representert i gruppen (fra det politiske nivået). 

 

Vedtak: 

Det idrettspolitisk rådgivende organ vedr. Kommune- og fylkestingsvalget 2015 får følgende 

sammensetning: 

- To representanter fra Idrettsstyret. 

- Én representant fra politisk nivå i særforbundene. 

- Én representant fra politisk nivå i idrettskretsene. 

- To representanter fra politisk nivå i idrettsrådene (en fra stort idrettsråd og en fra et 

mindre idrettsråd) . 

- NIF stiller med sekretærressurser til arbeidsgruppen. 

 

Idrettsstyret oppnevner selv de to representantene fra Idrettsstyret. Presidentskapet får 

mandat til å forespørre og oppnevne representantene fra henholdsvis idrettskretsene, 

særforbundene og idrettsrådene. 

 

Idrettsstyret vedtok følgende overordnede mandat for det rådgivende organet: 

- Det rådgivende organet skal utarbeide en overordnet strategi for idrettens arbeid inn mot 

Kommune- og fylkestingsvalget 2015. 

- Det rådgivende organet skal fremlegge konkrete forslag til operative tiltak for idrettens 

arbeid inn mot Kommune- og fylkestingsvalget 2015. 

- Det rådgivende organet skal avgi sine råd og innspill til NIFs generalsekretær, som tar 

dette videre for diskusjon i presidentskapet og Idrettsstyret. 

 

Det skal rapporteres jevnlig til Idrettsstyret vedr. status og fremdrift i arbeidet med 

Kommune- og fylkestingsvalget 2015. 

 

 

Sak 309: Kostnadskrevende anlegg 2014-2019 

Idrettspresidenten innledet til saken. 

 



Det vil bli fordelt 160 millioner kroner over hovedfordelingens post 1.2 Anleggspolitisk 

program til «kostnadskrevende anlegg» for årene 2014 – 2017. 40 millioner kroner ble avsatt 

i 2014, og det forventes at de neste 40 millionene bevilges i april 2015. 

 

Det anses som viktig at Idrettsstyret leverer en innstilling til KUD på fordeling av hele eller 

deler av disse midlene tidlig 2015, slik at KUD kan tildele midler i første halvår 2015. 

 

Følgende prosedyre foreslås for fordeling av disse midlene: 

1. Midlene fordeles til særforbund i to omganger. Den første utlysningen igangsettes rett over 

    årsskiftet, den andre utlysningen foretas våren i 2016. Inntil 20 millioner kroner fordeles i 

    forbindelse med første utlysning. 

2. Ved valg av særforbund legges det vekt på følgende: 

a. Anleggstypen skal være prioritert i særforbundets vedtatte anleggsstrategi. 

b. Det skal være viktig for særforbundet, og/eller samarbeidende særforbund, at    foreslått 

anlegg blir realisert. 

c. Det skal være stor sannsynlighet for at bygging av det foreslåtte anlegget er igangsatt innen 

to år etter at NIF har sendt sin innstilling til KUD. 

d. Anlegg som kan anvendes både av flere idretter og i et interregionalt samarbeid, vil 

kunne prioriteres under ellers like vilkår. 

e. Anlegg som vil ha stor bruksverdi også på dagtid, vil telle positivt i den endelige 

vurderingen. 

3. Størrelsen på tilskuddet fastsettes etter en konkret vurdering. 

 

 

Vedtak: 

Idrettsstyret vedtok den foreslåtte prosedyren for fordeling av midler til «Andre typer 

anlegg». 

For de øvrige fem anleggskategoriene gis aktuelle særforbund mulighet til å prioritere 

innenfor sin idretts ansvarsområde. 

For de tre særskilte anleggstypene; helårsrulleskianlegg, kampsportanlegg og isanlegg bes 

relevante særforbund samarbeide om innstillingen. 

Idrettsstyret ber generalsekretæren oversende denne innstillingen av foreslått prosedyre til 

Kulturdepartementet. 

 

 

Sak 310: Idrett for utviklingshemmede  

NIFs juridiske sjef, Henriette Hillestad Thune, innledet til saken. 

 

I løpet av 2014 har det, i samsvar med vedtak fattet i Idrettsstyret, vært arbeidet for å etablere 

et tettere organisasjonsmessig samarbeid mellom Norges idrettsforbund og Special Olympics 

Norge (SON). 

 

En arbeidsgruppe bestående av representanter for NIF, SON og Special Olympics 

International (SOI) har jobbet med dette spørsmålet gjennom høsten 2014. 



 

Arbeidsgruppen har konkludert med at de oppgaver av idrettslig karakter, som tidligere har 

vært utført av SON, skal overføres til NIF og organisasjonsmessig integreres i NIF. For å 

kunne overføre disse oppgavene til NIF, må NIF få akkreditering fra SOI. I den forbindelse 

vil det bli inngått en avtale mellom NIF og SOI. Det er videre en forutsetning at NIF mottar 

midler til dette fra Kulturdepartementet. Selv om flere av våre organisasjonsledd i dag tilbyr 

aktiviteter til målgruppen, vil en akkreditering og opprettelsen av et eget utvalg, innebære 

starten på en prosess for NIF som krever ekstra ressurser. Dette er beregnet av NIF til totalt 

kr. kr 3 070 000 for årene 2014/2015.  

 

For å styrke dette arbeidet vil Idrettsstyret opprette et eget utvalg for idrett for 

utviklingshemmede, som rapporterer til Idrettsstyret gjennom 

generalsekretæren, og som er i tråd med de rapporteringslinjer som eksisterer i NIF vedr. 

utvalgsarbeid. En slik modell er for øvrig i samsvar med tilsvarende modell for døveidretten. 

For å sikre den nødvendige forankringen i Idrettsstyret, bør utvalgets leder være et medlem 

av Idrettsstyret. 

 

NIF vil tilskrive Kulturdepartementet i saken umiddelbart. 

 

Vedtak: 

1.   Med hjemmel i NIFs lov § 4-4 k) oppretter Idrettsstyret et utvalg for idrett for 

utviklingshemmede, som også skal ha akkreditering fra Special Olympics International. 

 

2.   Idrettsstyret valgte Idrettsstyremedlem Kristin Kloster Aasen som leder for utvalget. 

Utvalgsleder og generalsekretæren skal utpeke resterende utvalgsmedlemmer i tråd med 

vedtatt mandat for utvalget. 

 

3.   NIF søker om akkreditering for 2015 fra Special Olympics International 

 

4.   Under forutsetning av finansiering fra Kulturdepartementet, sender NIF en delegasjon på 

ca. 40 personer til Special Olympics World Summer Games i Los Angeles 25. juli-2. august 

2015. Utvelgelsen skjer i samarbeid aktuelle særforbund. 

 

 

Sak 311: Lovendringsforslag NIFs lov § 5-5 Representasjonsrett på 

Idrettskretstinget 

Ass. generalsekretær Øystein Dale innledet til saken. 

 

Idrettsstyret fattet i sak 263 i IS-møte nr. 37 (2011-2015) vedtak om at Idrettsstyret vil 

fremme forslag på Idrettstinget 2015 om å endre NIFs lov § 5-5, slik at idrettslagene blir 

direkte representert på idrettskretstingene. Begrunnelsen var at det er viktig å sikre en mer lik 

og helhetlig ordning relatert til representasjonsrett på idrettskretstingene. Pr. i dag har noe 

under halvparten av idrettskretsene lagsrepresentasjon på sine ting, og dagens 

lovbestemmelse krever kun at idrettsrådene skal være representert. 



 

Det er Idrettsstyrets vurdering at dette lovforslaget kan bidra til å styrke idrettsdemokratiet 

nedenfra. Det vil bidra til å styrke idrettskretsenes lokale forankring, og vil gi idrettskretsene 

legitimitet, som talerør for grunnplanet i norsk idrett. Det vil også kunne bidra til å fjerne 

grunnlaget for å stille spørsmål ved idrettskretsenes legitimitet og mandat på 

Idrettstinget når man diskuterer eventuelle endringer av NIFs lov § 3-2, som omhandler hvem 

som kan representere på Idrettstinget. 

 

Saken vil bli diskutert med Idrettskretsene før sakspapirer til Idrettstinget sendes ut. Saken 

skal også behandles av NIFs lovutvalg, blant annet med hensyn til hvordan 

bedriftsidrettslagene skal ivaretas ved en ny representasjonsordning på idrettskretsting. 

 

Vedtak: 

Idrettsstyret fremmer forslag til Idrettstinget i 2015 om at NIFs lov § 5-5(1) endres som 

følger: 

Fra dagens bestemmelse: 

(1) På idrettskretstinget møter med stemmerett: 

a) idrettskretsens styre 

b) representanter iht. idrettskretsens lov, dog slik at idrettsråd skal være representert 

 

Til ny bestemmelse: 

(1) På idrettskretstinget møter med stemmerett: 

a) idrettskretsens styre 

b en representant for hvert idrettslag som er medlem i idrettskretsen 

c) en representant for hvert idrettsråd som hører inn under idrettskretsen 

d) en representant for hvert særforbunds region/særkrets når det er minst fem lag i 

idrettskretsen tilsluttet særforbundet. For særforbund uten region/særkrets, som har 

minst fem idrettslag tilsluttet særforbundet, oppnevnes en representant fra et 

idrettslag i idrettskretsen som er tilsluttet særforbundet. 

 

Idrettsstyret ber Generalsekretæren oversende lovforslaget til Lovutvalget for behandling, 

herunder også med tanke på en avklaring relatert til bedriftsidrettslagenes representasjon på 

idrettskretsting.  

 

 

Sak 312 Oppfølging av IPD 2011-2015/Økonomiforvaltning/Idrettstinget 2015: 

NIFs ass. generalsekretær innledet til saken. 

 

Rapport IPD 2011-2015: 

Idrettsstyret gjennomgikk status på de ulike overordnede målsetningene i Idrettspolitisk 

Dokument 2011-2015, og tok denne til orientering. Idrettsstyret avventer nærmere rapporten 

om spillemidler. 

 

 



Kriterier for fordeling av spillemidler: 

Generalsekretæren har, etter diskusjon med særforbundene på administrativt nivå, kommet 

til at det kan være klokt å vedta mål og overordnede prinsipper på Idrettstinget, men 

overlate til Idrettsstyret å utarbeide konkrete fordelingsmodeller og regelverk rundt disse, i 

tråd med Idrettstingets føringer. 

 

Når det gjelder post 1, så pågår pr. tiden et arbeid i regi av idrettskretsenes org.sjefer 

knyttet til prinsippene for fordelingen av spillemidler til idrettskretsene over post 1. 

Det bør kunne foreligge et ferdig forslag, etter 2. høringsrunde, til Idrettstyrets møte i februar. 

 

Med ref. til fordeling av post 2 til særforbundene, så er det ulike interesser og synspunkter 

som gjør seg gjeldende, blant annet med hensyn til grentilskudd versus tilskudd til 

særforbund med en eller et fåtall grener. En ytterligere styrking av Post 2 til idrett 

for mennesker med nedsatt funksjonsevne i 2015 gjennom spillemiddeltildelingen, kan ikke 

automatisk legges til dagens rammetilskudd for tildeling fra NIF til særforbundene. 

Idrettsstyret er derfor enige om at det må vedtas helt egne kriterier for tildeling av midler for 

funksjonshemmede til særforbundene, som må være basert på det faktiske arbeidet som 

utføres på området i de ulike særforbundene og deres utviklingspotensial.  

 

Når det gjelder tilskudd til barne-, ungdoms- og breddeidrettstiltak gjennom særforbundene, 

post 3, så har det i flere år vært et ønske fra både særforbundene og NIF å gjøre en grundig 

vurdering av post 3-ordningens innretning i retning av å bli mer resultatbasert. Idrettsstyret 

sluttbehandlet saken 24. juni 2013, i IS-sak 183. Idrettsstyret vedtok de foreslåtte vekttallene 

og fordelingsprinsippene som grunnlag for fordeling av post 3-midlene mellom 

særforbundene med gradvis innfasing fra 2013. 

 

I etterkant har flere særforbund stilt spørsmål ved den reviderte innretningen for  

post 3-tildelingendet, særlig relatert til fordelingsmodellens konsekvenser sett i relasjon til 

ordningens intensjon. For NIF er det av overordnet betydning at ordningen treffer de mål NIF 

har for barne- og ungdomsidretten. Idrettsstyret ønsker at prinsippene bak ordningen 

gjennomgås en ekstra omgang, før de overordnede prinsippene forankres i Idrettstinget. 

Generalsekretæren vil involvere særforbundene godt i dette arbeidet, men vil være spesielt 

oppmerksom på behovet for representativitet og bredde blant de som tas med som 

diskusjonspartnere i arbeidsgruppene. 

 

I og med at fordelingsmodellene for post 1 og post 2 er vedtatt av Idrettstinget (i 2003), må 

overordnede prinsipielle endringer av disse gjøres til gjenstand for ny tingbehandling.  

 

Representasjon - NIFs lov § 3-2 

Det har vært gjennomført en rekke utredninger og prosesser for å se på mulighetene for 

endringer i det nåværende lovverk som regulerer Idrettstingets sammensetning. Tidligere 

prosesser har stoppet når det forsøkes å få til endringer som utfordrer maktbalansen i 

organisasjonen. 

 



Idrettstinget har siden Tinget i 2011 fått 3 utøverrepresentanter; én fra olympiske idretter, én 

fra ikke-olympiske idretter og én fra paralympiske idretter.  

 

Særforbundenes fellesorganisasjon (SFF) avholdt årsmøte 18. november d.å., og vedtok 

enstemmig i sak 8 en handlingsplan som bl.a. inneholder et punkt om «Sammensetning av 

Idrettstinget». 

 

Idrettsstyret var opptatt av at denne saken må drøftes politisk på et overordnet nivå, og at det 

er Idrettsstyret selv som har regien på prosessen. Idrettsstyret ga presidentskapet 

oppfølgingsansvar i saken. Før saken kan fremmes for Idrettstinget av Idrettsstyret, må det 

utredes om det finnes et endringsforslag som realistisk kan oppnå det nødvendige 2/3-flertall 

på Idrettstinget i 2015. Da denne saken var oppe både på Idrettstinget 2011 og det 

ekstraordinære tinget i 2012, så sier det seg selv at denne saken gir en type "trøtthet" i 

organisasjonen. 

 

Det ble understreket at det ikke finnes et formelt grunnlag for at Idrettsstyret er forpliktet til å 

fremme denne saken for Idrettstinget. 

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret tar til orientering den overordnede rapporteringen for IPD 2011-2015, 

og avventer rapporten om spillemidler, som presenteres for Idrettsstyret 23.04.2015. 

 

2. Generalsekretæren bes utarbeide nødvendige forslag om prinsippene for fordeling av 

spillemidler til idrettskretsene over post 1, særforbundene over post 2, og 

særforbundene over post 3 overfor Idrettsstyret, slik at Idrettsstyret kan ha en 

prinsippdiskusjon på møtet 17. 02. 2015. Generalsekretæren bes også utarbeide 

forslag til kriterier for fordeling av de særskilte midlene til særforbundene for å styrke 

arbeidet med idrett for funksjonshemmede til IS-møte nr. 45 (2011-2015). 

 

3. Ref. IS-sak 311 i IS-møte nr. 44 (2011-2015) og i henhold til saksfremleggelse i denne 

sak 312 i IS-møte 44 (2011-2015), vedtok Idrettsstyret å gi presidentskapet mandat til 

å følge opp saken vedr. representasjon - NIFs lov § 3-2, på et overordnet politisk 

nivå.  

 

 

Sak 313: Nytt kapittel 12 i NIFs lov og ny forskrift om meldeplikt og annen 

utøverinformasjon. 

NIFs juridiske sjef, Henriette Hillestad Thune, innledet til saken. 

 

WADA har vedtatt en ny WADA-kode og nye internasjonale standarder. Som følge av NIFs 

tilslutning til WADA-koden, plikter NIF å implementere de nye bestemmelsene i WADA-

koden i NIFs dopingbestemmelser (NIFs lov kapittel 12). I tillegg må det vedtas en ny 

forskrift om meldeplikt, i samsvar med de internasjonale standardene. 

 



Utkast til nytt kapittel 12 og forskrift om meldeplikt er utarbeidet av NIF og Antidoping 

Norge i felleskap. Saken har også vært til behandling i NIFs lovutvalg. 

 

Idrettsstyret er tidligere blitt informert om at WADA ikke godkjente en særlig bestemmelse 

som har vært en del av NIFs dopingbestemmelser siden 2006. WADA har på nytt sagt nei til 

å godkjenne denne. Ettersom de nye dopingbestemmelsene skal tre i kraft allerede 01.01.15, 

har NIF i realiteten intet annet valg enn å følge WADA på dette punktet.  

Idrettsstyret bør i neste omgang, når det formelle grunnlaget for øvrig er på plass 

internasjonalt, vurdere om dette er et tema som igjen skal løftes. 

 

Vedtak: 

1. Med hjemmel i NIFs lov § 1-5 (2) vedtok Idrettsstyret enstemmig NIFs lov kapittel 12 som 

fremlagt. 

2. Med hjemmel i NIFs lov § 12-1(8) vedtok Idrettsstyret forskrift om meldeplikt og annen 

utøverinformasjon som fremlagt. 

 

 

O-sak A: YOG 2016 

NIFs spesialrådgiver, Magnus Sverdrup, orienterte i saken. 

 

Idrettsstyret har ved flere anledninger i 2014, og senest i O-sak A i IS-møte 43 (2011-2015) 

om lokaliseringen av halfpipe-øvelsene under YOG 2016 for freestyleøvelsene og 

snowboardøvelsene. Det er nå klart at disse øvelsene blir lagt til Wylleranlegget i Oslo. Dette 

fremstår som en god og robust løsning, all den tid det der eksisterer en permanent halfpipe 

som har vært benyttet både under VM i Snowboard i 2012 og under VM i Freestyle i 2013. 

Det ligger pr. tiden an til at teknisk arrangør for disse grenene blir Heming Idrettslag. 

 

Det vil bli undertegnet en avtale om leie av anlegget med anleggseier i løpet avkort tid. 

 

NIF har sammen med Norges Skiforbund og Norges Snowboardforbund deltatt i flere møter 

med politiske partier i Oslo med tanke på å få på plass en årlig kommunal 

finansieringsløsning for driften av halfpipeanlegget i Wyller. Det har kommet positive 

signaler fra disse møtene med tanke på å få Oslo kommune til å bevilge kr. 1.500.000,- årlig 

til dette anlegget for å sikre den daglige driften.  

 

Idrettsstyret tar sikte på å avholde sitt Idrettsstyremøte 17.02.2015 på Lillehammer. Da vil 

Idrettsstyret få en grundig innføring i status og fremdrift i planleggingen av YOG 2016 av 

organisasjonskomiteen (LYOGOC). 

 

 

O-sak B: Vare- og tjenestemoms og prognose 2014 

NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, orienterte i saken. 

 



Totalt har organisasjonsledd i norsk idrett blitt tildelt kr. 446.317.383-, fra vare- og 

tjenestemomskompensasjonsordningen for 2014. For 2013 var tilsvarende tall  

kr. 361.763.121,-. Dette representerer en økning på kr. 84.554.262,-, eller 23,37% fra 2013 til 

2014. 

 

Idrettslagene har blitt tildelt kr. 316.516.826,- fra vare- og 

tjenestemomskompensasjonsordningen for 2014. For 2013 var tilsvarende tall  

kr. 256.794.661,-. Dette representerer en økning på kr. 59 722 165,-, eller 23,26% fra 2013 til 

2014. 71% av idrettens andel av vare- og tjenestemomskompensasjonen går rett ut til de 

lokale idrettslagene. 

 

Særforbundene har blitt tildelt kr. 67.440.146,- fra vare- og 

tjenestemomskompensasjonsordningen for 2014. For 2013 var tilsvarende tall  

kr. 54.516.129,-. Dette representerer en økning på kr. 12.924.017,-, eller 23,71% fra 2013 til 

2014. 

 

 

Idrettskretsene har blitt tildelt kr. 8.348.782,- fra vare- og 

tjenestemomskompensasjonsordningen for 2014. For 2013 var tilsvarende tall  

kr. 6.787.967,-. Dette representerer en økning på kr. 1.560.815,-, eller 22.99% fra 2013 til 

2014. 

 

I statsbudsjettet for 2014 var det totalt avsatt kr. 1.200.000.000,- til vare- og 

tjenestemomskompensasjon til frivillig sektor. I høringsrunden på Stortinget i forbindelse 

med forslaget til statsbudsjett for 2015, har NIF overfor både Finanskomiteen og Familie- og 

kulturkomiteen bedt om at det avsettes kr. 1.450.000.000,- til dette formålet.  

 

NIF er for øvrig kjent med at Lotteri- og stiftelsestilsynet, som er saksbehandlende statlig 

instans for denne kompensasjonsordningen, har avslått en del søknader fra org.ledd knyttet til 

Norges Fleridrettsforbund (Friskis & Svettis-klubber) og Norges Rytterforbund. NIF har fulgt 

opp dette ved skriftlig å be om begrunnelser for hvert enkelt avslag. Før tildelingen var klar, 

har NIF bedt Lotteri- og stiftelsestilsynet om at alle idrettens org.ledd for 2014 behandles 

som ved tidligere års tildelinger.  

 

 

O-sak C: Olympic Agenda 2020 

Generalsekretæren orienterte i saken. 

 

Under IOCs ekstraordinære sesjon i Monaco ble de 40 reformforslagene som IOC-president 

Thomas Bach la frem for IOC-medlemmene debattert. Forslagene kom som et resultat av en 

den omfattende Olympic Agenda 2020-prosessen som startet på IOCs sesjon i Buenos Aires 

høsten 2013. Alle reformforslagene ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtakene som ble fattet i Monaco representerer en betydelig modernisering av IOC og 



den Olympiske bevegelse. Dette må NIF ta et nasjonalt ansvar for å kommunisere både 

internt i norsk idrett og ekstern til politikere, media og den generelle opinionen. Ikke minst er 

dette viktig med tanke på å lykkes med å skape et positivt trykk rundt Ungdoms-OL 2016 i 

Norge og Lillehammer – det neste Olympiske arrangementet globalt. 

 

Det ble for øvrig også vedtatt at IOCs sesjon i 2017 skal arrangeres i Lima, Peru. 

 

 

Sak D: Evalueringsutvalget for OL/PL-prosesser 

Idrettsstyremedlem og leder av evalueringsutvalget for OL/PL-prosesser, Oddvar Johan 

Jensen, orienterte i saken. 

 

Utvalget vil gjennomføre et eget møte hvor alle særforbundene og idrettskretsene  inviteres til 

å komme med sine innspill til evalueringsprosessen. Det vil også være mulig for 

særforbundene og idrettskretsene å avlevere skriftlige innspill i saken frem til og med 

15.01.2015. 

 

Målet er at Idrettsstyret skal få seg forelagt og behandle evalueringsrapporten i sitt møte 

26.03.2015.  

 

Utvalgslederen orienterte om brevet han som utvalgsleder har mottatt fra Norges Skiforbund, 

datert 08.12.2014. Videre orienterte utvalgslederen om at utvalget vil legge ett av sine møter 

til Tromsø (07.01.2015) for å møte representanter fra idretten, det politiske miljøet og fra 

universitetsmiljøet. 

 

 

O-sak E: Orientering fra SFF 

Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) var tilstede under denne O-saken med følgende 

representanter: 

 Styreleder Yngve Hallén 

 Styremedlem Per Rune Eknes  

 Styremedlem Tor Anders Hansen  

 Styremedlem Vibeke Thiblin 

 Styremedlem Ida F. Sønju  

 Daglig leder Terje Jørgensen 

 

 

SFF mener at prosessen rundt spillemiddelsøknaden for 2015 har fungert godt. Det er ønsket 

en større grad av politisk involvering av særforbundene før søknaden endelig behandles av 

Idrettsstyret.  

Når det gjelder spørsmålet om langsiktig finansiering, så påpekte SFF at det er viktig at norsk 

idrett har et bevisst forhold til at pengene kommer «ovenfra og ned» i systemet. 

 



SFF har jobbet med ideen om at det bør etableres et event-selskap som kan bidra til å sikre at 

Norge får tildelt så mange internasjonale idrettsmesterskap og arrangementer som mulig 

(etter modell av Sport Event Danmark). Representanter fra SFF har hatt møte med 

næringsminister Monica Mæland i saken. 

 

SFF vil løfte en sak til idrettstinget relatert til at idretten bør få midler over statsbudsjettet til 

anlegg/infrastruktur.  Dette har så langt i prosessen blitt betegnet som «folkehelsemidler», 

men dreier seg i realiteten om infrastruktur til idrettsanlegg.  

 

SFF har videre etablert et samarbeid med bl.a. Senter for Seniorforskning relatert til et ønske 

om å få flere pensjonister til å involvere seg som frivillige i idretten. Tanken er at dette vil 

skape økt aktivitet i lagene, og at det vil gi eldre mennesker med et lokalt 

samfunnsengasjement en mulighet til å fylle pensjonisttilværelsen med noe positivt. 

 

Med tanke på oppfølgingen av toppidrettsrapporten fra det såkalte «Tvedt-utvalget», så 

ønsker SFF at det blir utviklet en helhetlig fremdriftsplan for å få anbefalingene 

operasjonalisert.  

 

Toppidrettssjef Tore Øvrebø har deltatt på dialogmøter senhøstes 2014 og informert 

særforbundene om OLTs prioriterte arbeidsoppgaver. 

  

Videre understreket Idrettsstyret at nye idrettspolitiske satsinger utenom det som er den 

definerte kjernevirksomheten i idrettsorganisasjonen, må finne sin finansieringslogikk 

utenom spillemidlene. Dette dreier seg for eksempel om ulike satsinger relatert til 

folkehelsetiltak. 

 

Idrettsstyret forutsetter at de idrettspolitiske forslagene som ble presentert av SFF fremmes 

formelt inn i prosessen relatert til Idrettspolitisk Dokument for 2015 til 2019. 

 

 

O-sak F: Organisasjonssaker 

Ass. generalsekretær, Øystein Dale, gav Idrettsstyret status i ulike organisasjonsmessige 

saker som NIF pr. tiden jobber med.  Idrettsstyret tok denne informasjonen til orientering. 

 

 

O-sak G: Frivillighetserklæringen 

Regjeringen la 05.12.2014 frem Frivillighetserklæringen. Erklæringen skal legge rammen for 

dialog og samspill mellom frivilligheten og regjeringen, og gjennom Frivillighetserklæringen 

ønsker Regjeringen å sikre frivillig sektor forutsigbarhet, åpenhet, tillit og tilgjengelighet i 

dialogen med Regjeringen, uavhengig av hvilket departement de henvender seg til. 

 

Ved fremleggelsen av erklæringen var NIF var representert ved Idrettspresident Børre 

Rognlien, 2. visepresident Kristin Kloster Aasen og generalsekretær Inge Andersen. Tilstede 

fra Regjeringen var Statsminister Erna Solberg, kulturminister Thorhild Widvey, kommunal- 



og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, helse- og omsorgsminister Bent Høie og Barne-, 

likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne. 

 

Frivillighetserklæringen skal nå sendes ut til høring til frivillig sektor, med høringsfrist 

05.03.2015. 

 

Idrettsstyret tok den fremlagte frivillighetserklæringen til orientering. 

 

 

O-sak H: Endringer i Lotteriloven 

Idrettspresidenten innledet til saken. 

 

Denne saken ble diskutert i presidentskapets møte 01.12.2014 (ref. sak G). 

 

Kulturdepartementet (KUD) har sendt forslag til endringer i Lotterireglementet på høring, 

med en høringsfrist satt til 05.01.2015. I høringen har KUD foreslått at det skal åpnes for 

inntil fem landsomfattende lotterier utover de eksisterende tallspillene som Norsk Tipping 

kontrollerer. Hver med en øvre brutto omsetningsgrense på kr. 300 millioner. 

 

Formålet med de foreslåtte endringene er «å styrke den norske lotteri- og 

pengespillmodellens rettslige stilling ved å fastsette nye og klarere vilkår og rammer for 

private lotterier.» Meningen er at endringene «skal sikre at alle aktører likebehandles» og «å 

fastsette regler som sikrer en rettferdig fordeling av overskuddet fra lotterier». 

 

Idrettsstyret anser at de foreslåtte endringene i lotteriloven utfordrer enerettsmodellen på flere 

viktige områder. Idrettsforbundet er sterkt i mot at det vurderes å åpne opp for kommersielle 

aktører i lotterimarkedet, aktører som ikke utelukkende har norske organisasjoner og norsk 

frivillighet som formål. Regjeringen må ikke risikere grunnlaget for den norske 

enerettsmodellen, slik de foreslåtte endringer i regelverket kan synes å gjøre. Endringene vil 

åpne for aktører som ikke har norske organisasjoner, norsk frivillighet eller forsvaret av 

ansvarlige spill som formål. 

 

NIF vil avgi et høringssvar i denne saken innen fristen 05.01.2015. 

  

 

Eventuelt: 

 Til IS-møte 45 (2011-2015) skal det legges frem en sak om prosessen knyttet til «Campus 

Sognsvann».  

 

 

Idrettspresidenten avsluttet IS-møte nr. 44 (2011-2015) kl. 1530.  

 

«Åpen Time» fulgte umiddelbart etter styremøtet.  
 

Neste IS-møte avholdes i Oslo 21. januar 2015 kl. 0915. 


