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Sak 87: Protokoll fra IS-møte 11 (2015-2019) og fra telefonstyremøtet 21.06.2016. 

   Referat fra presidentskapsmøtet 07.06.2016, 21.06.2016, 01.07.2016 og 16.07.2016 

Sak 88: Kreditt til NIF i konsernkontoordningen  

Sak 89: Anleggspolitisk program – endelig innstilling kostnadskrevende anlegg  

Sak 90: Oppfølging IPD 2015-2019 – godkjenning av utviklingsplaner 

Sak 91: Treningshall ved Olympiatoppen 

Sak 92: Rehabilitering og utvikling av Bardufosstun Idrettssenter 

Sak 93: Evaluering og revisjon av forvaltningsordningene for post 1, 2 og 3  

Sak 94: Søknad om opptak av futsal som ny idrett i Norges Fotballforbund  

Sak 95: Søknad om dispensasjon fra NIFs lov § 2-6  

   

Generalsekretærens orientering til Idrettsstyret: 

 Idrettens oppfølging av «Fjørtoftutvalget»  

 Evalueringsarbeid OL/PL 2016  

 NIFs internasjonale arbeid  

 IOC-sesjonen i Rio  

 Informasjon fra Skiforbundet og Olympiatoppen 

 Ledermøtet 2016  

 Status – spillemiddelsøknaden 2017  

 Idrettens Samarbeidsråd  

 Program Styreseminaret 

 Extrastiftelsen  

 Prosjektet «Digitalisering av norsk idrett»  

 Paralympics 2016 i Rio  

 Lillehammer Olympic Legacy Center 

 Oppfølging IPD 2015-2019 – godkjenning av utviklingsplaner (opprinnelig sak 90) 

 Informasjon fra Norges Skiforbund og Olymiatoppen 

 

 

 

 



Tilstede: 

Tom Tvedt, Kristin Kloster Aasen, Oddvar Johan Jensen, Vibecke Sørensen, Guri Ramtoft, 

Sondre Sande Gullord, Marcela Montserrat Fonseca Bustos, Marit Roland Udnæs, Anne Berit 

Figenschau, Jorodd Asphjell, Kjartan Haugen, Gerhard Heiberg (bortsett fra sakene 89, 90, 

93, 94 og 95), Geir Johannessen, Inge Andersen, Magnus Sverdrup (referent). 

 

Forfall: 

Sigbjørn Johnsen 

 

Idrettspresidenten åpnet IS-møte 12 (2015-2019) kl. 1000. 

 

Møtet var vedtaksført. 

 

Sakene ble behandlet i en noe annen rekkefølge enn saklisten. 

 

 

Sak 87: Protokoll IS-møte 11 (2015-2019). Protokoll telefonstyremøte 21.06.2016. 

Referat presidentskapsmøtene 07.06.2016, 21.06.2016, 01.07.2016 og 16.07.2016. 

Vedtak: 

Idrettsstyret vedtok protokollen fra IS-møte 11 (2015-2019) med de endringer som fremkom i 

møtet. 

 

Idrettsstyret tok referatene fra presidentskapsmøtene 07.06.2016, 21.06.2016, 01.07.2016 og 

16.07.2016 til orientering med de endringer som fremkom i møtet. 

 

 

Sak 88: Kreditt til NIF i konsernkontoordningen 

Presidenten innledet til saken.  

 

 På lik linje med tidligere år søker NIF om kreditt i konsernkontoordningen, ref. IS-sak 

19 i IS-møte nr. 3 (2015-2019). 

 

Bakgrunnen for dette likviditetsbehovet er: 

 Momskompensasjonen blir utbetalt medio desember 2016,  

 Spillemidlene for 2017 blir først utbetalt i månedsskiftet januar/februar, mens NIF har 

løpende driftskostnader i hele januar måned. 

 Det er i 2016 foretatt ytterligere vesentlige investeringer/kapitalbindinger på IT-

området. 

 I 2015 ble det investert ca. kr 50 millioner i nytt idrettskontor og 

turneringsadmin. I 2016 er det investert ytterligere kr 15 millioner på IT-området. 

 Utlegg OL/PL 2016 som skal faktureres/refunderes. 

 Bygging av midlertidig hall på Toppidrettssenteret (kr 18,6 millioner), ref. IS-sak 91 i 

IS-møte nr. 12 (2015-2019). 

 

 

 

 



Vedtak: 

Idrettsstyret gav generalsekretæren fullmakt til å innvilge NIF en kredittramme i 

konsernkontosystemet med maksimalt kr. 90.000.000,- (kroner nitti millioner). Kredittrammen 

slettes så snart spillemidlene for 2017 er mottatt. 

 

 

Sak 89: Anleggspolitisk program 

NIFs anleggsrådgiver, Torstein Busland, innledet til saken. 

 

Idrettsstyret behandlet innstilling til fordeling av kr. 20 millioner fra Anleggspolitisk 

program som IS-sak nr. 85 (2015 – 2019) i IS-møte 11 (2015-2019). 

 

På bakgrunn av en viss uklarhet knyttet til Norges Skiforbunds prosjekt, ba Idrettsstyret 

generalsekretæren komme tilbake til Idrettsstyret i IS-møte nr. 12 (2015-2019) 

vedr. endelig innstilling knyttet til den foreslåtte tildelingen til Norges Skiforbund på 

kr. 1.500.000,-. 

 

NIF har hatt dialog med Norges Skiforbund siden IS-møte 11 (2015-2019). Norges 

Skiforbund har meddelt NIF i e-post datert 25.08.2016 at de trekker søknaden. 

 

Idrettsstyret var enige om at det ovennevnte beløpet, kr. 1,5 millioner omallokeres og 

innstilles overfor KUD som tilskudd til bygging av den første permanente sykkelvelodrom i 

Norge.  

 

Vedtak: 

Norges idrettsforbund innstiller på følgende fordeling av kr. 1,5 millioner fra Anleggspolitisk 

program: 

- Norges Cykleforbund kr. 1,5 millioner. 

 

 

Sak 90: Oppfølging av IPD 2015-2019 – utviklingsplaner 

Denne saken ble gjort om til en orienteringssak under «Generalsekretæren orientering til 

Idrettsstyret». 

 

 

Sak 91: Treningshall ved Olympiatoppen 

Generalsekretæren innledet til saken. 

 

Idrettsstyret har blitt orientert om denne saken tidligere, senest i  

IS- møte nr. 10 (2015 – 2019). 

 

Bakgrunnen for prosjektet er at det i dag er et stort behov økt kapasitet på treningsfasiliteter 

på Toppidrettssenteret på Sognsvann. Den omsøkte varigheten for hallen er 10 år. Hallen er 

på ca. 340m2, og den vil gi et økt og bedret tilbud til Toppidrettssenterets brukere. Hallen vil 

fysisk kunne flyttes til et annet sted, dersom det på et tidspunkt skulle være behov for det. 

 

Idrettsfunksjonell godkjenning for hallen ble gitt i brev fra av Kulturdepartementet  



16.01. 2016. Anleggets rammetillatelse ble gitt av Oslo kommune v/ Plan- og bygningsetaten  

18.02. 2016. Tilsagn om spillemidler ble gitt av i brev fra KUD 02.05. 2016. Anbudsgrunnlag 

(totalentreprise) ble i slutten av mai 2016 lagt ut på Doffin-databasen. Innen fristens utløp  

22. 06.2016 var det mottatt 3 tilbud. Planlagt byggestart er senhøsten 2016, med en beregnet 

total byggetid på ca. seks måneder. 

 

Kostnadsestimat/budsjett for hallen er på kr. 18 562 500 kroner inkl. mva. Det er gitt 

spillemidler til prosjektet på kroner 9 281 250, 50% av investeringen – slik Olympiatoppen 

alltid har mottatt midler ved bygging/utbedring av anleggsmassen på Sognsvann. 

 

Vedtak: 

Idrettsstyret godkjente det fremlagte prosjektet med en total investering på kr. 18,5 

millioner, hvor kr. 9,3 millioner er spillemidler, og ba generalsekretæren gjennomføre dette i 

henhold til presentasjon for Idrettsstyret. 

 

 

Sak 92: Rehabilitering og utvikling av Bardufosstun Treningssenter 

Generalsekretæren innledet til saken.  

 

Idrettsstyret har tidligere blitt gitt en orientering om status og utviklingsplaner for 

Bardufosstun i møte nr. 5 (2015 – 2019) 08.12.2015 og Idrettsstyret ble forelagt og behandlet 

status for prosjektet i IS-sak nr. 47 i møte nr. 6 (2015 – 2019) 26.01.2016. I tråd med 

Idrettsstyrets vedtak har styret ved Bardufosstun AS fortsatt arbeidet med 

utviklingsprosjektet, og synspunkter fra de tre nordligste idrettskretsene er innhentet. I brevet 

fra de tre nordligste idrettskretsene står det innledningsvis: «De nord-norske idrettskretser 

støtter opp om idrettsforbundets planer for videreutvikling av Bardufosstun idrettssenter.». 

 

KUD har ved en rekke tidligere anledninger bevilget spillemidler til utvikling av 

Bardufosstun Treningssenter. Bardufosstun Treningssenter å være en del av en større 

idrettsanleggsmessig helhet i området. Det har vært en betydelig utvikling av den 

idrettsanleggsmessige infrastruktur ved Bardufoss, og de videre utviklingsplaner for 

Bardufosstuns Treningssenter må sees i denne helhetlige sammenhengen. 

 

Idrettsstyret ønsker at det gjøres en nærmere konsekvensutredning av tre mulige alternativer 

knyttet til Bardufosstun Treningssenter, og ba generalsekretæren om at saken fremlegges på 

ny i januar 2017. 

 

Idrettsstyret ba generalsekretæren fortsette dialogen med Troms Fylkeskommune og Målselv 

kommune i saken. 

 

Vedtak: 

Idrettsstyret ba generalsekretæren om å utrede videre drift og utvikling av Bardufosstun 

Treningssenter på tre nivåer: 

 

 Fortsette virksomheten slik den er per dags dato, med en vurdering av konsekvenser 

ved nedskalering og/eller bortfall av driftstilskudd.  



 Fortsette virksomheten i henhold til de fremlagte og foreslåtte planer for utvikling i 

dette IS-møte nr. 12 (2015-2019).  

 Idrettsstyret ba generalsekretæren å vurdere konsekvensene ved at NIF evt. 

selger/legger ned virksomheten ved Bardufosstun Treningssenter. 

 

 

Sak 93: Evaluering og revisjon av forvaltningsordningene post 1, 2 og 3 

NIFs utviklingssjef, Anja Veum, innledet til saken. 

 

Idrettstinget 2015 behandlet spørsmålet om forvaltningsordningene for spillemidler under 

sak 12, "Retningslinjer for fordeling av midler som er til disposisjon for NIF". Vedtaket sa 

blant annet at Idrettsstyret gis fullmakt til å utforme ordningene for fordeling av spillemidler 

til idrettskretsene over post 1 og særforbundene over post 2 og 3. Videre ble det vedtatt at 

fordelingskriterier på postene 1-4 skal evalueres i tingperioden, og at evalueringen skal 

gjennomføres av Idrettsstyret med god forankring i særforbundene og idrettskretsene. Evt. 

endringer kan implementeres i tingperioden. 

 

Det er foreslått at det etableres to administrative arbeidsgrupper, med medlemmer fra NIF, 

idrettskretsene og særforbundene. Én gruppe skal utarbeide et felles faktagrunnlag for den 

videre prosessen. Den andre gruppen skal utarbeide et felles målbilde. På bakgrunn av disse to 

arbeidsgruppenes konklusjoner er planen at det gjennomføres en overordnet idrettspolitisk 

debatt som gir føringer for det videre arbeidet. 

 

Deretter bør arbeidet starte med å utvikle alternative fordelingsmodeller og metoder, herunder 

også hvilket faktagrunnlag som er nødvendig for å innføre disse.  

 

Målet er å gjennomføre en prosess, med idrettspolitisk involvering av organisasjonen 

underveis, som ender med en endelig innfasing i 2018/2019.  

 

Idrettsstyret understreket at dette er et meget viktig arbeid, og at administrative og politiske 

forankrings- og beslutningsprosessene må være gode. 

 

Vedtak: 

1) Idrettsstyret godkjente det den fremlagte fremdriftsplanen, og ber generalsekretæren 

iverksette prosessen i nært samarbeid med idrettskretsene og særforbundene. 

2) Etter at det er bygget et felles faktagrunnlag og et tydelig målbilde for ordningene, 

forutsetter Idrettsstyret at det legges opp til en overordnet idrettspolitisk debatt som 

grunnlag for det videre arbeidet. Når faktagrunnlaget er klart vil generalsekretæren 

komme tilbake til Idrettsstyret med saken for videre diskusjon og fremdrift. 

 

 

Sak 94: Søknad om opptak av futsal som ny idrett i Norges Fotballforbund 

Generalsekretæren innledet til saken. 

 

Det følger av NIFs lov § 6-3 at Idrettsstyret skal godkjenne opptak av «nye idretter». Norges 

Fotballforbunds (NFF) har tatt opp idretten futsal som ny idrett, og har søkt Idrettsstyret om 

godkjenning. 



 

Av søknaden til NFF fremgår det at forbundet anser at futsal tilfredsstiller vilkårene for å bli 

godkjent iht. NIFs lov. 

 

Det er Idrettsstyrets oppfatning at futsal oppfyller vilkårene for å bli godkjent iht. NIFs lov.  

 

Vedtak: 

Idrettsstyret godkjente opptak av idretten futsal i Norges Fotballforbund, jf. NIFs lov § 6-3. 

 

 

Sak 95: Søknad om dispensasjon fra NIFs lov § 2-6 

Idrettspresidenten innledet til saken. 

 

Rogaland idrettskrets har søkt Idrettsstyret om dispensasjon fra NIFs lov § 2-6 for sin 

nåværende styreleder, Åge Olsen.  

 

Vedkommende har tiltrådt som daglig leder i et idrettslag i kretsen og er derfor ikke lenger 

valgbar til styreledervervet. Det søkes om dispensasjon frem til idrettskretstinget i april 2018, 

alternativt frem til 15. februar 2017. 

 

NIFs lov § 2-6 begrenser valgbarheten for personer som er ansatt i et organisasjonsledd. Etter 

bestemmelsen er ikke en arbeidstaker i et organisasjonsledd valgbar til verv i 

organisasjonsleddet eller i overordnet organisasjonsledd. 

 

Praksis fra Idrettsstyret viser at dispensasjonsadgangen tolkes snevert i lys av ordlyden og 

formålet med bestemmelsen, og Idrettsstyret har håndhevet bestemmelsen strengt. 

Generalsekretæren er ikke kjent med at det tidligere er gitt dispensasjon fra 

valgbarhetsbestemmelsene for styreverv på idrettskrets- eller særforbundsnivå. 

 

Søknaden gjelder vervet som styreleder i en idrettskrets og vedkommende er ansatt som 

daglig leder i full stilling i et idrettslag i kretsen. Det er søkt om dispensasjon for en lang 

periode fremover, og det er på det rene at styret har varamedlemmer som kan tre inn ved 

behov. NIFs lovutvalg har i sak 25/08 uttalt at det er anledning for et styre til å konstituere en 

ny nestleder dersom nestleder rykker opp som ny styreleder. Det er derfor ikke nødvendig å 

innkalle til et ekstraordinært idrettskretsting for å få på plass en ny nestleder frem til neste 

ordinære ting. 

 

Basert på dette kan ikke Idrettsstyret se at det foreligger særlige forhold i denne saken, 

og kan derfor ikke innvilge dispensasjon, verken for den resterende tingperioden eller for en 

kortere periode. Særlig vekt legges på at dette gjelder styrelederverv i en idrettskrets, der 

signaleffekten er viktig. Det er også fullt mulig for kretsen å benytte seg av Åge Olsens 

kompetanse på annen måte enn gjennom et styrelederverv. 

 

Vedtak: 

Idrettsstyret gir ikke Åge Olsen dispensasjon fra NIFs lov § 2-6 for vervet som styreleder i 

Rogaland idrettskrets. 

 



 

 

Generalsekretærens orientering til Idrettsstyret: 

 

 Idrettens oppfølging av «Fjørtoftutvalget» 

Presidenten orienterte i saken. 

 

Kulturdepartementet har invitert til en innspillskonferanse knyttet til 

«Fjørtoftutvalget» sine anbefalinger på anleggsområdet 13.09.2016. Her vil NIF delta. 

Alle særforbundene, idrettskretsene, samt SFF, er invitert til å gi innspill. 

 

 

 Evalueringsarbeid OL/PL 2016: 

Toppidrettssjef Tore Øvrebø orienterte i saken. 

 

Det vil bli gitt en samlet gjennomgang av OL og PL for Idrettsstyret når de to 

evalueringene er gjennomført. 

 

Som en oppfølging av sluttrapporten til "Den norske toppidrettsmodellen", som ble 

vedtatt av Idrettsstyret i 2015, og som en konsekvens av "Tvedt-utvalgets" arbeid i 

styreperioden 2011 - 2105, har NIF satt ned en ekstern evalueringsgruppe med mandat 

for evaluering av Rio 2016, OL og De paralympiske leker. 

 

Evalueringsgruppen for OL/Paralympics i Rio er sammensatt som følger: 

- Siren Sundby 

- Lars Tore Ronglan 

- Sindre Bergan 

 

Evalueringsgruppen vil konstituere seg selv, og den velger selv en leder. Thorleif 

Thorleifsson vil fasilitere arbeidet. 

 

Evalueringsgruppens mandat er som følger: 

Som en oppfølging av sluttrapporten til «Den norske toppidrettsmodellen» (vedtatt i 

IS-sak 363 i IS-møte 49, 2011-2015), opprettes det en ekstern evalueringsgruppe som 

skal evaluere Olympiatoppens forberedelser til og sportslige gjennomføring av OL og 

Paralympics i Rio i 2016. Evalueringen skal omhandle både de strategiske og de 

toppidrettsfaglige forberedelsene, samt Olympiatoppens arbeid og rolle under selve 

Lekene i Rio. Denne eksterne evalueringen skal ta utgangspunkt i Olympiatoppens 

egen ordinære internevaluering av OL/PL 2016 for sitt arbeid. 

 

Evalueringsgruppen skal evaluere målene som lå til grunn for OL og Paralympics i 

Rio, samt samarbeidet mellom Olympiatoppen og de sommerolympiske særforbundene 

med tanke på optimaliseringen av forberedelser og gjennomføring. 

 

Evalueringsgruppen skal fremlegge innspill til Olympiatoppens internevaluering og 

komme med konkrete forslag til strategiske og operative forbedringer i 

Olympiatoppens forberedelser til og gjennomføring av fremtidige OL og Paralympics. 



Evalueringsgruppen skal fremlegge sin rapport til NIFs generalsekretær og 

toppidrettssjefen innen 01.12.2016. 

 

 

 NIFs internasjonale arbeid: 

Se IOC-medlem Gerhard Heibergs rapportering fra årets IOC-sesjon i Rio. 

 

 

 IOC-sesjonen i Rio: 

Idrettsstyremedlem og IOC-medlem, Gerhard Heiberg, orienterte fra den 129 IOC-

sesjonen i Rio, 01. – 04.08.2016. 

 

Heiberg orienterte nærmere om følgende saker fra sesjonen: 

- LYOGOCs sluttrapportering vedr. Ungdoms-OL 2016 til IOC-sesjonen. 

- IOCs behandling av Ungdoms-OLs fremtid i den Olympiske bevegelse. 

- IOCs behandling av saken om doping i russisk idrett, og det som forventes å bli en 

diskusjon om det fremtidige antidopingarbeidet i internasjonal idrett.  

- Valg av nye IOC-medlemmer. 

- Valg av nye idretter til programmet for sommer-OL i Tokyo 2020 (surfing, 

klatring, skateboard, soft- og baseball, karate). 

 

Videre gav Heiberg en orientering om saken knyttet til arrestasjonen av Patrick Hickey 

i Rio. Hickey har nå suspendert seg selv fra alle verv i den Olympiske bevegelse. 

Dette inkluderer hans verv som president i EOC, visepresident i IOC, visepresident i 

ANOC og vervet som president i Den Irske Olympiske Komité. 

 

Heiberg understreket suksessen for YOG 2016 Lillehammer og den betydning 

arrangementet hadde hatt for videreutviklingen av Ungdoms-OL i IOC. 

 

IOC-president Thomas Bach la også betydelig vekt på at LYOGOC AS leverte et 

økonomisk overskudd fra Ungdoms-OL.  

 

 

 Ledermøtet 2016: 

Generalsekretæren orienterte i saken. 

 

NIFs ledermøte ble avholdt på Fornebu 03.-04.06.2016. Det har kommet mange gode 

tilbakemeldinger fra organisasjonen på dette Ledermøtet.  

 

Ledermøtet 2017 avholdes i Bodø (ref. sak 362 i IS-møte 49, 2011-2015). 

 

 

 Status - Spillemiddelsøknaden 2017: 

NIFs utviklingssjef, Anja Veum, orienterte i saken. 

 

Søknad om spillemidler for 2017 er nå sendt på høring til Idrettskretsene og 

særforbundene, med høringsfrist 02.09.2016. 



 

Saken vil bli diskutert på styrelederforum 22.09.2016 og under idrettskretsledermøtet 

ultimo september 2016.  

 

Generalsekretæren vil fremlegge saken for endelig vedtak i IS-møte 13 (2015-2019). 

 

 

 Idrettens samarbeidsråd: 

Idrettspresidenten orienterte i saken. 

 

«Idrettens samarbeidsråd» er valgt som navn på det felles koordineringsorganet som 

nå er etablert, og som skal legge til rette for idrettspolitisk samarbeid mellom 

særforbundene, idrettskretsene og NIF. 

 

Idrettens samarbeidsråds mandat er: 

(1) Være et råd mellom idrettens sentrale ledd og NIFs presidentskap. 

(2) Formidle og sette sentrale idrettspolitisk spørsmål på dagorden. 

(3) Bidra til å utvikle idrettens felles møteplasser og samarbeide om valg og 

tilrettelegging av hovedtemaer gjennom året og tingperioden. 

(4) Bidra til god involvering av organisasjonsleddene gjennom et tydelig felles 

eierskap til organisasjonens sentrale prosesser. 

(5) Årlig evaluere det idrettspolitiske samarbeidet. 

 

 

Samarbeidsrådets sammensetning er som følger: 

- Leder: Tom Tvedt, president for Norges idrettsforbund 

- Medlem: Marit Wiig, president for Norges Golfforbund (Leder SFF) 

- Medlem: Erik Røste, president for Norges Skiforbund (Nestleder SFF) 

- Medlem: Roar Bogerud, styreleder for Buskerud idrettskrets (Medlem av 

idrettskretsenes programkomité) 

- Medlem: May Bente Eriksen, styreleder for Finnmark idrettskrets (Medlem av 

idrettskretsenes programkomité) 

 

Samarbeidsrådet er ikke et beslutningsorgan. 

 

Idrettsstyret vil få tilsendt referatene fra møtene. 

 

 

 Program styreseminaret: 

Med ref. til orienteringssaken om «Åpenhetsdebatten» i IS-møte 10 (2015-2019),  

sak L i presidentskapsmøtet 21.06.2016 og orienteringssaken i telefonstyremøtet 

21.06.2016 vedr. «Informasjonsflyt og samhandling i Idrettsstyret», gav 

idrettsstyremedlem Marit Roland Udnæs en orientering om programmet for 

styreseminaret 27.-28.10.2016 på Sørum. 

 

Fasilitator for arbeidet, Thorleif Thorleifsson, redegjorde for sin rolle, og orienterte om 

hvordan arbeidet er planlagt gjennomført.  



 

Styret sluttet seg til planene for gjennomføring. 

 

 

 ExtraStiftelsen:  

Generalsekretæren orienterte i saken. 

 

ExtraStiftelsen har i høringsbrev til sine medlemsorganisasjoner datert 23.05.2016 

bedt om innspill knyttet til vurderingene rundt organisasjonenes søkerrett hos 

ExtraStiftelsen. 

 

NIF har siden oppstart av ordningen i 1996 vært søkerorganisasjon til stiftelsen. 

Idrettsorganisasjonens prosjekter har mottatt mellom 5,5 og 8,5 millioner årlig de siste 

årene. Siden oppstarten av ExtraStiftelsen i 1996 har 303 prosjekter i regi av vår 

organisasjon mottatt midler. Mottakerne av midlene har vært alle idrettens 

organisasjonsledd, både idrettslag, idrettsråd, idrettskretser og særforbund. 

 

I høringsnotatets fremkommer det at Extrastiftelsen ønsker en diskusjon om hvorvidt 

NIF fortsatt skal kunne søke om midler fra Extrastiftelsen til folkehelsearbeid. Dette 

på bakgrunn av at tippenøkkelen nå gir idretten 64 % av overskuddet fra Norsk 

Tipping, ifølge ExtraStiftelsen. 

 

Tiltak i regi av NIF som får støtte gjennom ExtraStiftelsen, styrker primært aktivitet, 

livskvalitet og bedret helse.  

 

I et folkehelseperspektiv anser NIF det som lite hensiktsmessig å utestenge idretten fra 

tilgang på midler fra ExtraStiftelsen. Norsk idrett er landsomfattende med 

blant annet 12000 idrettslag landet over, som på en effektiv og ubyråkratisk måte kan 

mobiliseres til en ekstrainnsats for folkehelsa i lokalmiljøene. 

 

NIF har tydelig tilkjennegitt dette i høringssvaret til ExtraStiftelsen, datert 01.09.2016. 

 

 

 Prosjektet «Digitalisering av norsk idrett»: 

NIFs IT-sjef, Kjetil Bakke, orienterte i saken. 

 

Niels Røine (55) er fra 1. august engasjert som prosjektleder for prosjektet 

«Digitalisering av norsk idrett». Han kommer fra en stilling som Senior Business 

Development Manager i Cisco. Røine er i første omgang engasjert ut 2016. 

 

Arbeidet som gjøres i forbindelse med prosjektet «Digitalisering av norsk idrett» skal 

understøtte det etablerte evalueringsutvalget (ledet av idrettsstyremedlem Anne Berit 

Figenschau) sitt arbeid, og det vil følge opp dette utvalgets anbefalinger. 

 

 

 

 



 Paralympics 2016: 

Toppidrettssjef Tore Øvrebø orienterte i saken. 

 

Toppidrettssjefen orienterte om at det er gode rapporter fra utøvergruppen inn mot PL 

i Rio 2016. Norge sender en tropp med 25 utøvere fra 10 idretter. Utøverne deltar i 40 

øvelser. 

 

Ang. evaluering; se eget punkt tidligere i denne protokollen.  

 

 

 Lillehammer Olympic Legacy Center: 

Generalsekretæren orienterte i saken. 

 

Det har under hele prosessen med planleggingen av Ungdoms-OL 2016 vært et uttalt 

mål fra NIF og Lillehammer kommune, som formelle søkere om Ungdoms-OL 2016, 

å etablere et Olympic Legacy Center på Lillehammer. 

 

Under Generalsekretærens orientering til Idrettsstyret i IS-møte 11 (2015-2019) ble det 

gitt en orientering om dette arbeidet. Det er nå klart at LYOGOC A/S vil levere et 

positivt økonomisk sluttresultat på ca. kr. 31.000.000,- etter Ungdoms-OL 2016. Av 

dette skal kr. 20.000.000,- tilbakeføres til staten, da dette var et ekstraordinært tilskudd 

over spillemidlene som i 2015 ble gitt LYOGOC for å sikre en trygg økonomi for 

prosjektet. Disse midlene (kr. 20.000.000,-) kom aldri til anvendelse. Dette innebærer 

at av LYOGOCs overskudd, så tilføres kr. 11.000.000,- for å etablere og drive et 

Olympic Legacy Center på Lillehammer. I tillegg til dette beløpet, har IOC gitt avkall 

på ca. kr. 1.000.000,- de etter Host City Contract hadde krav på som en del av 

markedsinntektene fra Lekene.  

 

NIF er per tiden i en god dialog med Kulturdepartementet, Lillehammer kommune og 

IOC vedr. etableringen av et Olympic Legacy Center på Lillehammer. De per tiden 

disponible midlene (totalt ca. kr. 12.000.000,-) vil blir overført til NIF, og skal 

anvendes i henhold til beskrevet i brev fra Lillehammer kommune og NIF til KUD av 

02.09.2016.  

 

 

 Oppfølging av IPD 2015-2019 – utviklingsplaner 

Denne saken, opprinnelig sak 90 (2015-2019), ble omgjort til en orienteringssak. 

 

NIFs utviklingssjef, Anja Veum, innledet til saken. 

 

Idrettspolitisk dokumentet, vedtatt på Idrettstinget i 2015, er en plan for hele den 

organiserte idretten i Norge. Den skal være styrende for hele norsk idrett. Dette 

dokumentet er ikke begrenset til å gjelde NIF sentralt sin virksomhet, men har 

gyldighet for alle organisasjonsledd i norsk idrett.  

 



For å lette arbeidet for underliggende organisasjonledd, er det viktig at det utvikles 

handlingsplaner som etablerer konkrete mål, og som gir hvert organisasjonsledd en 

tydelig forståelse av hvilke forventninger som stilles. 

 

I utarbeidelsen av utviklingsplanene er alle særforbundene og idrettskretsene invitert 

til å gi sine innspill, kommentarer og bidrag på fem tematiske forslag til 

utviklingsplaner. 

 

For Idrettsstyret er det viktig at handlingsplanene er relevante og nyttige for de 

organisasjonsleddene i norsk idrett, og at de tydelig angir prioriteringer og retninger. 

Idrettsstyret ba generalsekretæren jobbe videre med utviklingsplanene. 

Generalsekretæren vil komme tilbake til Idrettsstyret i denne saken ultimo 2016. 

 

 

 Informasjon fra Skiforbundet og Olympiatoppen: 

Idrettsstyret ønsket en særskilt informasjon fra Norges Skiforbund (NSF) og 

Olympiatoppen i tilknytning til den senere tids oppmerksomhet rundt bruken av 

astmamedisin i norsk langrenn. 

 

NSFs generalsekretær, Stein Opsal, orienterte nærmere om Skiforbundets håndtering 

av denne saken. NSF har nå besluttet å nedsette et eksternt utvalg i sakens anledning. 

Her er det også planlagt å invitere inn utenlandske eksperter på fagområdet. 

 

Olympiatoppens sjefslege, Roald Bahr, orienterte om OLTs regelverk om rutiner og 

praksis knyttet til medisinering av utøvere.  

 

 

Eventuelt: 

 Idrettsstyret var enige om at idrettsstyremedlem Marcela Montserrat Fonseca Bustos 

fortsatt skal ha et idrettspolitisk fokus på temaområdet idrett for funksjonshemmede.  

 Idrettsstyret var enige om at NIFs 2. visepresident, Oddvar Johan Jensen, innstilles til 

valgkomiteen i Frivillighet Norge (FN) som NIFs representant i FNs styre. Oddvar 

Johan Jensen etterfølger NIFs 1. visepresident Kristin Kloster Aasen som NIFs 

representant i FNs styre. 

 Idrettsstyret ble orientert om den krevende økonomiske situasjonen til Norges 

Volleyballforbund (NVBF) med bakgrunn i betydelige underskudd i World Tour 

Stavanger (WTS AS). Generalsekretæren følger denne saken opp overfor NVBF. 

 

 

 

 

IS-møte 12 (2015-2019) ble avsluttet kl. 16.00. 

Neste IS-møte avholdes 28.09.2016 på Ullevål Stadion. 


