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Sak 205: Protokoller og referat 

Vedtak: 

a) Idrettsstyret vedtok protokollen fra IS-møte 23 (2015-2019) med de endringer som 

fremkom i møtet. 

b) Idrettsstyret vedtok protokoll fra skriftlig behandling av sak 204 (2015-2019). 

c) Idrettsstyret tok referatet fra presidentskapsmøtet 20.09.2017 til orientering. 

Sak 206: Forberedelser og sikkerhet foran OL/PL 2018 

Idrettspresidenten innledet til saken. Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) orienterte Idrettsstyret 

om sikkerhetsvurderinger knyttet til OL/PL 2018 i PyeongChang, 

Toppidrettssjef Tore Øvrebø, orienterte om de sportslige forberedelsene i regi av 

Olympiatoppen knyttet til OL/PL 2018. Toppidrettssjefen orienterte også om Olympiatoppens 

strategiske prioriteringer for 2018. Det er på det rene at kostnadene til forberedelser og 

gjennomføring av de tre neste OL/PL vil bli kostbare, da alle disse vil finne sted i Asia 

(PyeongChang 2018, Tokyo 2020 og Beijing 2022). 

Generalsekretæren vil forberede en sak knyttet til alle de multisportsarrangementene som 

Olympiatoppen må forberede og ta et sportslig ansvar for i årene som kommer. 

Vedtak:  

 Idrettsstyret tok statusrapportene til etterretning og ba om å bli holdt løpende 

orientert hvis vurderingen av sikkerheten for utøverne endrer seg i vesentlig grad. 

Sak 207: Nøkkeltallsrapport 2016 

Konstituert generalsekretær Øystein Dale innledet til saken. NIF har hvert år siden 2010 

utarbeidet en rapport over "Nøkkeltall". Rapporten er et ledd i den årlige rapporteringen til 

Kulturdepartementet (KUD) på bruken av spillemidler foregående år, men inneholder også en 

rekke tall som er av betydning for å følge aktiviteten og utviklingen i norsk idrett. 

Årets rapport viser blant annet: 

• En økning i antall medlemskap i norsk idrett på 5,8 % de siste seks årene. 

• En økning antall aktive i norsk idrett på 5,1 % de siste seks årene. 

• En økning i antall tilknyttede idrettslag på 3,4 % de siste seks årene. 

• En kvinneandel på 36,7 % blant styremedlemmer i norsk idrett. For gruppen under 25 

år, er kvinneandelen på 50,7 %. 

Vedtak: 

 Idrettsstyret tok Nøkkeltallsrapporten for 2016 til etterretning og oversender 

rapporten til Kulturdepartementet og de sentrale medlemsorganisasjonene. 

Sak 208: Spillemiddelsøknaden for 2018 

Breddeidrettssjef Anja Veum innledet til saken. Idrettsstyret hadde deretter en grundig debatt og 

gjorde et foreløpig vedtak, og bestemte at saken skulle sluttbehandles i et telefonstyremøte 

påfølgende søndag. Telefonstyremøtet ble gjennomført søndag 1. oktober kl. 20:00, hvor hele 

Idrettsstyret deltok.  



 

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret prioriterer de innsatsområdene som Idrettstinget vedtok i idrettspolitisk 

dokument 2015-2019.  

2. Idrettsstyret godkjenner søknaden om spillemidler til idrettsorganisasjonen gjennom NIF 

for 2018, med de innspill til endringer og prioriteringer som fremkom på møtet, og søker 

om følgende rammer for 2018:  

 Post 1: 137,5 millioner  

 Post 2: 261,0 millioner  

 Post 3: 169,9 millioner  

 Post 4: 170,0 millioner  

 Totalt: 738,4 millioner  

3. I tråd med kulturdepartementets tildelingsbrev for 2017 har NIF foretatt organisatoriske 

og administrative innsparinger, rasjonalisert driften og prioritert kjernevirksomheten. Ved 

ytterligere nedjustering vil idrettsstyrets ansvar for lovpålagte oppgaver og arbeidet på 

følgende områder innenfor post 1 bli rammet:  

a) NIF sentralt  

b) Idrettskretsene og klubbutvikling  

c) Fellestjenester, IT og digitalisering  

d) Breddeidrett, paraidrett og utvikling  

4. Idrettsstyret ser fram til en konstruktiv dialog med tilskuddsgiver basert på søknadens 

forutsetninger.  

Sak 209: Endringer i IOC-medlemskap fra Norge 

Idrettspresidenten innledet til saken. Under IOC-sesjonen i Lima (Peru) ble NIFs 1. 

visepresident, Kristin Koster Aasen, valgt til nytt IOC-medlem.  

Det ble stilt et spørsmål om hvorvidt det kunne være utfordringer knyttet til Kloster Aasens 

verv som 1. visepresident i NIF og at hun nå også tiltrer Idrettsstyret som IOC-medlem. 

Generalsekretæren opplyste at NIFs juridiske avdeling har foretatt en vurdering av dette. 

Konklusjonen var at det ikke foreligger forhold av formell karakter som er i veien for å kunne 

inneha og utøve de to vervene. En juridisk vurdering vil bli oversendt til Idrettsstyrets 

medlemmer som orienteringssak foran neste styremøte. 

Under samme sesjonen i Lima valgte Gerhard Heiberg å tre til side som ordinært IOC-

medlem. Heiberg trer på denne bakgrunn formelt ut som medlem av Idrettsstyret. 

Heiberg ble for øvrig utnevnt til honorært IOC-medlem, på bakgrunn av sin årelange innsats 

for den olympiske bevegelse. 

Endringen dette gir for sammensetningen av Idrettsstyret vil bli innrapportert til 

Brønnøysundregisteret. 

Vedtak: 

Idrettsstyret tok til etterretning at sammensetningen av Idrettsstyret (2015-2019) fra og 

med IS-møte nr. 24 (2015-2019) er som følger:  

 Tom Tvedt (President)  

 Kristin Kloster Aasen (1. visepresident/IOC-medlem)  

 Oddvar Johan Jensen (2. visepresident)  

 Vibecke Sørensen  



 

 

 Anne Berit Figenschau  

 Jorodd Asphjell  

 Sondre Sande Gullord (per tiden i permisjon, ref. IS-sak 204, 2015-2019) 

 Guri Ramtoft  

 Marit Roland  

 Marcela Montserrat Fonseca Bustos  

 Sigbjørn Johnsen  

 Kjartan Haugen (representant fra NIFs utøverkomité)  

 Geir Johannessen (ansattes representant) 

Sak 210: Endinger i lovnorm for idrettskretser 

Saken ble presentert for Idrettsstyret av advokat Tord Jordet. Det kan det hende at en person 

som skal representere en region/særkrets på et idrettskretsting er medlem av et idrettslag i 

særkretsen/regionen, men ikke medlem i et idrettslag i iden aktuelle idrettskretsen. Det er 

behov for å endre lovnormen slik at det blir klart at representasjonsretten er avhengig av 

medlemskap i et idrettslag i den aktuelle særkretsen/regionen.   

Vedtak: 

- Lovnorm for idrettskretser § 5 (1) første setning endres til: «For å ha stemmerett og 

være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av et idrettslag tilsluttet et 

representasjonsberettiget organisasjonsledd i minst én måned og ha oppfylt 

medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov § 10-4.» 

Sak 211: Orienteringssaker 

a) Representasjon 

Barents Summer Games 2017 i Bodø 1. - 3. september 2017. Ca. 600 ungdommer i 

alderen 15 til 25 fra de nordlige delene av Finland, Sverige og Norge samt nordvestlige 

deler av Russland konkurrerte i 14 idretter, deriblant fire paraøvelser, under årets Barents 

Summer Games i Bodø. NIF var representert med idrettspresident Tom Tvedt, leder av 

internasjonal avdeling Magnus Sverdrup, og internasjonal rådgiver Julie Ravlo. 

Arrangementet ble en gjennomført på en meget god måte.  

World Winter Sport Expo, Beijing 7. – 10. september. Innovasjon Norge tilrettela for at 

Norge skulle få vist seg frem som tradisjonsrik, verdibasert og innovativ 

vinteridrettsnasjon i Kina. Derfor inviterte de norske bedrifter til deltagelse og anså det 

som viktig at Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité tok del i 

programmet. Fra NIF deltok Idrettspresident Tom Tvedt, kommunikasjonssjef Niels 

Røine, internasjonal sjef Magnus Sverdrup, og daglig leder for Lillehammer Olympic 

Legacy Sport Senter, Erik Ulateig. For NIF ble dette også en anledning til møter knyttet til 

idrettsavtalen med Kina og et møte mellom NIF og visepresident i den Kinesiske 

Olympiske Komité/viseidrettsminister Mr Li Yingchuan. Det ble gjennomført et møte 

mellom NIF og ledelsen ved Beijing Sports University, hvor også idrettsstyremedlem 

Marit Roland Udnæs tilstede – i kraft av sin posisjon som dekan ved Høgskolen i 

Innlandet. De etablerer et samarbeid med Beijing Sports University. Det ble fra NIFs side, 

i møtet med Mr Li Yingchuan, understreket at de norske barneidrettsbestemmelsene vil 

gjelde for idrettssamarbeidet.  



 

 

Nordisk idrettsmøte, Færøyene 08.-10.09.2017. Det årlige nordiske idrettsmøtet ble 

arrangert på Færøyene. NIF var representert med idrettsstyremedlem Sigbjørn Johnsen, 

leder av idrettspolitisk avdeling Per Tøien, og internasjonal rådgiver Julie Ravlo. Det ble 

det fattet beslutninger i følgende saker: 

- «Joint Nordic Research in Sport». Norge leder arbeidet med å koble en gruppe fra de 

nordiske idrettsorganisasjonene som skal se på behov og mulighet for fellesnordisk 

idrettsforskning på områder som barne- og ungdomsidrett, drop-out, kjønn, 

idrettsfasiliteter osv. Gruppen skal legge frem et endelig beslutningsvedtak for 

Nordisk møte i Sverige 2018. 

- «Joint Nordic Calendar of Sport». Danmark samler informasjon fra de nordiske 

idretts-organisasjonene vedrørende seminarer, konferanser, arrangementer og 

generalforsamlinger som er av fellesinteresse i en kalender for 2018 og distribuerer 

dette innad i landene. 

- «Mutual recognition of match-fixing sanctions». Danmark la fram forslag om at den 

nordiske regionen skal gjøre tilpasse sitt nasjonale regelverk slik at 

kampfiksingssanksjoner i ett land også er gjeldene i øvrige nordiske land. Danmark tar 

initiativ til at en gruppe i de nordiske idrettsorganisasjonene, som jobber med 

kampfiksing, sammen skal se på mulighetene. 

Under møtet ble også valget til nytt styre i European Olympic Committees (EOC) 

diskutert. 

Sigbjørn Johnsen innledet til saken “How should Nordic Sport handle new types of 

members?”, knyttet til spørsmålet om alternative medlemstilknytninger i NIF. I NIFs 

årsrapportering til Nordisk møte ble følgende saker belyst:  

- Åpenhetsdebatten og implementeringen av Bernanderutvalgets anbefalinger. 

- Ungdata 2017 og statistikk på barn/unges deltakelse i organisert idrett. 

- Tiltredelse av ny generalsekretær, Karen Kvalevåg, i oktober 2017. 

- Nordmenn som har kommet inn i/kandiderer for internasjonale posisjoner i tiden som 

kommer. 

b) Nytt fra IOC og IPC 

IOC-sesjonen i Lima, Peru 13. -16. september 2017. NIF var representert med leder av 

Internasjonal avdeling, Magnus Sverdrup. I tillegg var NIFs 1. visepresident Kristin 

Kloster Aasen invitert av IOC til sesjonen i anledning hennes kandidatur til nytt IOC-

medlem. Daværende IOC-medlem fra Norge, Gerhard Heiberg, var også tilstede under 

sesjonen. 

Valg av vertsbyer for OL/PL 2024 og 2028. Under sesjonen i Lima ble trepartsavtalen 

mellom IOC søkerbyene Paris og Los Angeles ratifisert. Deretter ble OL og Paralympics 

for 2024 enstemmig tildelt Paris, mens OL og Paralympics for 2028 enstemmig ble tildelt 

Los Angeles. Paris og Los Angeles har fremlagt kompakte og spektakulære 

arrangementskonsepter. Begge byene vil anvende over 95% eksisterende eller temporære 

arenaer. 

Rapporter fra antidopingkommisjoner. I kjølvannet av fremleggelsen av de såkalte 

McLaren-rapportene, som viste omfattende organisert dopingjuks i russisk idrett i tiden 



 

 

frem mot og under OL/PL i Sotsji 2014, nedsatte IOC to kommisjoner. Under IOC-

sesjonen ble det avgitt foreløpige rapporter fra disse to.  

- Én kommisjon, ledet av den tidligere sveitsiske presidenten og medlem av IOCs etiske 

kommisjon, Samuel Schmid, har i oppdrag å undersøke påstandene om "institutional 

conspiracy across summer and winter sports athletes who participated with Russian 

officials within the Ministry of Sport and its infrastructure". Når de siste høringer og 

samtaler er gjennomført, vil det bli avgitt en rapport til IOC Executive Board – og 

dette vil skje før OL 2018 i PyeongChang. 

- Den andre kommisjonen, ledet av IOC-medlem, og nyvalgt medlem av Executive 

Board, Denis Oswald, skal undersøke påstandene om manipulering av enkelttester 

under OL i Sotsji, samt at den skal foreta en ny gjennomgang av testene fra OL 

Beijing i 2008 og fra London i 2012. Neste steg i dette arbeidet er å gjennomføre en 

retesting av prøvene fra OL 2010 i Vancouver. Også dette arbeidet vil bli ledet av 

Denis Oswald. Målet er at kommisjonen skal ha avsluttet sitt arbeid innen utgangen av 

året. 

Valg av nye medlemmer til IOC Executive Board. Under sesjonen ble følgende valgt inn 

som nye medlemmer av IOC Executive Board: 

• Anita L. DeFrantz, USA (ny visepresident) 

• Denis Oswald, Sveits 

• Robin Mitchell, Fiji 

• Nicole Hoevertsz, Aruba 

Valg av nye IOC-medlemmer. Under sesjonen ble følgende valgt inn som nye IOC-

medlemmer: 

• Baklai Temengil, Palau, individuelt medlem  

• Kristin Kloster Aasen, Norge, individuelt medlem 

• Khunying Patama Leeswadtrakul, Thailand, individuelt medlem  

• Luis Mejia Oviedo, Dominikanske Republikk, individuelt medlem 

• Neven Ivan Ilic Alvarez, Chile, medlemskap knyttet til at han er president i PASO 

• Khalid Muhammad Al Zubair, Oman, medlemskap knyttet til at han er president i 

Omans Olympiske Komité 

• Jean-Christophe Rolland, Frankrike, medlemskap knyttet til at han er president i 

det Internasjonale Roforbundet 

• Ingmar de Vos, Belgia, medlemskap knyttet til at han er president i det 

Internasjonale Rytterforbundet 

Alle er valgt til en periode for åtte år, med muligheter for forlengelse. Når det gjelder de 

som har sitt medlemskap knyttet til en posisjon i et internasjonalt særforbund (IF) eller en 

nasjonal/regional olympisk komité (NOK), så vil det ovennevnte gjelde så lenge de 

innehar en slik lederrolle i et IF eller en NOK. 

Æresmedlemskap. Gerhard Heiberg ble valgt til Honorary Member i IOC, etter å ha vært 

IOC-medlem siden 1994. Heiberg mottok stående applaus for sin årelange innsats for 

norsk og internasjonal idrett. 



 

 

Valg av ny leder for IOCs etiske kommisjon. Under sesjonen ble tidligere generalsekretær i 

FN, Ban Ki-moon, valgt til ny leder av IOCs etiske kommisjon. Ban Ki-moon overtar etter 

Youssoupha Ndiaye fra Senegal. 

IPC generalforsamling i Abu Dhabi 5. – 8. september 2017. NIF var representert ved 

idrettsstyremedlem Marcela Montserrat Fonseca Bustos og assisterende breddeidrettssjef 

Arnfinn Vik. Den viktigste saken på dagsorden under generalforsamlingen var valg på ny 

president og nytt styre. Andrew Parsons (Brasil) ble valgt til ny president i første 

valgrunde. Norges stemme gikk her til John Petersson (Danmark). Det er forventet at 

Andrew Parsons bli valgt til IOC-medlem i løpet av kort tid. Duane Kale fra New Zealand 

ble valgt til visepresident.  Følgende ble valgt inn som styremedlemmer i IPC: 

• Debra Alexander (International Triathlon Union) 

• Mohammed Alhemeli (UAE) 

• Muffy Davis (USA) 

• Rita van Driel (Nederland) 

• Sung Il Kim (Sør-Korea) 

• Luca Pancalli (Italia) 

• Leonel da Rocha Pinto (African Paralympic Committee) 

• Tim Reddish (Storbritania) 

• Juan Pablo Salazar (Colombia) 

• Yasushi Yamawaki (Japan) 

c) Juridiske og rettslige prosesser  

Johaug-saken. Saksomkostningene i Johaug-saken ifm. behandlingen for NIFs 

domsutvalg har vært gjenstand for anke til NIFs appellutvalg. NIF nådde frem med sin 

anførsel om at Johaug ikke kunne kreve dekket utgifter til arbeid utført av en 

privatengasjert sakkyndig. Totalt får Johaug dekket kr 190 000 eks. mva.  i 

advokatutgifter fra NIF. Det er ennå ikke klart hvor mye Johaug og NIF må dekke ifm. 

ankebehandlingen i CAS.  

Revisjon av WADC. Idrettsstyret har tidligere behandlet forslag til endringer i WADAs 

regelverk om «code compliance» for «signatories». WADA har sendt et nytt og siste 

utkast på høring med høringsfrist 14. oktober. NIF har en intern høring i organisasjonen 

med frist 4. oktober. Nedenfor gis en gjennomgang av de forhold som vil bli adressert i 

det nye høringssvaret. Både i denne høringsrunden og i den forrige, er NIFs mål med 

innspillene å bidra til å underbygge maktfordelingsprinsippet, sikre ivaretakelsen av 

alminnelige rettsprinsipper og en forsvarlig saksbehandling, samt ivareta de rene 

utøvernes interesser. Det er også et mål at regelverket er klart og gir forutberegnelighet for 

de som er omfattet av det.  

- WADAs første utkast bar preg av tidspress. Det nye utkastet fremstår som bedre og 

mer presist enn det forrige, men er preget av en annen lovgivningsteknikk enn det vi er 

vant med. Som i forrige høringsrunde vil NIF oppfordre WADA til å gjøre regelverket 

enda mer konsist og klart.   

- Etter det nye utkastet skal beslutningen om at en signatory er «non-compliant» ikke 

lenger fattes av et nytt «Independent Tribunal», men av CAS. Dette er i tråd med det 

som ble foreslått av NIF i første høringsrunde.   



 

 

- Det legges ikke opp til en totrinnsbehandling i CAS, slik vi foreslo i forrige 

høringsrunde. Ettersom ankeretten er en viktig rettssikkerhetsgaranti, vil anbefaling 

om toinstans-behandling gjentas i det nye høringssvaret fra NIF.  

- I det nye forslaget er det inntatt enkelte saksbehandlingsregler for CAS. Når WADA 

først beslutter å innta prosessuelle regler om behandlingen i CAS i regelverket, er det 

naturlig at NIF samtidig peker på at høringene bør være åpne, og at dette bør nedfelles 

i regelverket.  

- Etter det nye forslaget er det ikke lenger WADAs Foundation Board, men Executive 

Committee (EC), som skal avklare om en signatory er «code-compliant». Dette er i 

samsvar med NIFs anbefaling i første høringsrunde.  

- Det er en uavhengig WADA-komité (Compliance Review Committee) som gir 

anbefaling til EC før EC fatter sin beslutning. Leder av denne komiteen (CRC) møter 

imidlertid i ECs styremøter. WADA bør unngå å etablere systemer som tilrettelegger 

for rollekonflikter som kan svekke tilliten til WADA og de beslutninger som fattes 

der. Dette vil bli understreket i høringssvaret.  

- Etter det nye utkastet skal EC, i et formelt brev til signatory, informere om en påstått 

non-compliance samt hvilke konsekvenser dette skal ha for signatory. Det er uklart 

hvilke beviskrav mv. som må foreligge på dette tidspunkt i prosessen, og dette bør 

fremgå av regelverket.  

- Dersom en signatory er uenig i WADAs påstand, må signatory selv reise sak for CAS, 

hvis ikke vil signatory anses å ha akseptert å være non-compliance med de 

konsekvenser det innebærer. Det bør være den som påstår at noen opptrer i strid med 

reglene som har ansvaret for å reise saken for et domsorgan og få dette bekreftet. Dette 

vil bli adressert i høringssvaret. 

- En av konsekvensene av at en signatory anses «non-compliant», kan være at 

tilknyttete utøvere utelukkes fra f.eks. internasjonale mesterskap og andre 

konkurranser. Etter det nye utkastet vil det fortsatt være opp til den enkelte signatory 

(f.eks. en IF) å etablere et system som gjør det mulig for en utøver å likevel få delta i 

konkurransen som nøytral utøver. Det innebærer at utøvere ikke sikres likebehandling. 

Dette vil igjen bli adressert i høringssvaret fra NIF. 

d) Offentlige prosesser, åpenhet og innsyn 

Status implementeringsplan. Åpenhetsutvalget overleverte sin rapport "Innsyn, åpenhet og 

tillit" 3. oktober 2016. Implementeringsplanen beskriver 21 ulike tiltak som var planlagt 

implementert i løpet av 2017. Av de 21 tiltakene er 10 implementert pr september, 

ytterligere 7 er påbegynt, mens 4 krever ekstraordinært ting. Flere av de gjenværende 

tiltakene blir noe forsinket som følge av totalbelastningen som følge av innsyn- og 

åpenhetsarbeidet. 

Status i innsynsprosessen. NIF har pr september mottatt forespørsel om innsyn i 14 ulike 

temaer. Før sommeren åpnet NIF for innsyn i temaene «Sotsji 2014», «Ungdoms-OL 

2016» og «NIFs samarbeid med UFF». I august ble det gitt innsyn i tema 

«advokatkostnader ved dopingsaker». Det vil bli åpnet for innsyn av øvrige tema i løpet 

av senhøsten 2017 og videre utover i 2018. Tema «reiseregninger», «Oslo 2022», 

«London-OL 2012» og «Rio-OL 2016» vil bli prioritert først. Deretter tema 



 

 

«konsulentbruk», «kostnader vedr. idrettskontor», «kostnader knyttet til NIFs 

venner/bekjente», «NIFs ledermøter» og «Idrettsgalla». Neste runde for innsyn vil bli 

gjennomført som et stedlig innsyn på Ullevål stadion (slik innsyn ble gjennomført i juni 

2017). Arbeidet krever at det brukes tid og ressurser på å finne frem bilag vedr. 

reiseregninger og utgiftsrefusjoner til enkeltpersoner i perioden 2012-201, og flere av 

bilagene eksisterer kun i papirformat. Det tar tid å finne frem og klargjøre for innsyn. 

Omfanget blir avgjørende for hvilket tidspunkt det stedlige innsynet kan finne sted og 

hvilke tema som evt. omfattes i tillegg til «reiseregninger». Det mest realistiske er at 

gjennomføres i siste halvdel av oktober. Før det åpnes for innsyn vil alltid berørte 

personer få tilbud om å se/kommentere de aktuelle listene eller bilagene. 

Sluttrapport fra bokettersynet for 2014. Det foreligger ingen tilbakemelding fra 

skatteetaten. 

Riksrevisjonens oppfølging av spillemidlene. NIF har mottatt resultat av Riksrevisjonens 

foranalyse. Riksrevisjonen har besluttet å gjennomføre en hovedanalyse på området. 

Målet med undersøkelsen er å er å vurdere Kulturdepartementets oppfølging av Norges 

Idrettsforbunds bruk av spillemidler, og om Norges Idrettsforbund har brukt midlene 

effektivt og i henhold til krav og prioriteringer fra departementet. Saken er underlagt utsatt 

offentlighet jf. rrevl. § 18(2).  

e) Organisasjonsområdet  

Organisasjonsledd under oppsyn. Norges idrettsforbund har 5 særforbund og en 

idrettskrets under oppfølging for tiden. Det dreier seg om arbeidsmiljøutfordringer, 

samarbeid, forvaltning, mangelfullt styre, rapporteringsavvik og mangelfull rapportering 

på prosjektstøtte. 

f) Idrettspolitiske prosesser 

Statsbudsjettet. Statsbudsjettet 2018 legges fram 12. oktober kl. 10.00. NIFs 

administrasjon har da beredskap til å gå gjennom alle fagdepartementenes proposisjoner 

for å få oversikt over saker som angår idretten. Det vil bli sendt ut en pressemelding og et 

utfyllende notat til organisasjonen i løpet av ettermiddagen. Videre vil NIF melde seg på 

alle høringer og/eller sende høringsnotat til alle komiteer det er relevant å gi innspill til. 

Saker av spesiell interesse: 

- Anleggsmidler over statsbudsjettet 

- Momskompensasjonsordningen for varer og tjenester 

- (Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg) 

- Prosjekteringsstøtte til Campus Sognsvann 

- Driftsstøtte til bob- og akeanlegget i Øyer og Vikersundbakken  

- Støtte til egenorganisert idrett 

- Tolketjenester ved utenlandsreiser og fritids- ledsager- og støttekontaktordningen 

Spillemiddelsøknaden. I forlengelsen av oversendelsen av søknad om spillemidler for 

2018 oktober 2017, vil det være behov for å håndtere kommunikasjonen og det politiske 

påvirkningsarbeidet for rammevilkår i 2018.  Særforbundsmøtet 20/9 og 

idrettskretsledermøtet 29/9-1/10 gir mulighet for å etablere en felles forståelse og innsats 

overfor det politiske miljøet og staten som tilskuddsgiver.  



 

 

Egenorganisert idrett. Den organiserte idretten må ta inn over seg at det er sterke krefter 

som mener at man også må bruke ressurser på egenorganisert aktivitet. Departementets 

prioritering av midler til dette formålet, gjenspeiler dette. Temaet ble godt belyst og 

diskutert på særforbundsmøtet 20/9. Der påpekte man at det er tette sammenhenger på 

både aktivitets- og anleggssiden mellom hensynet til den organiserte og egenorganiserte 

aktiviteten, og svært mange av idrettens egne medlemmer og aktive tar selv ansvaret for 

egen aktivitet. Det ble på møtet løftet fram at en riktigere tilnærming kan være å se på 

dette som en utfordring til en organiserte idretten om å bli dyktigere til å invitere nye 

målgrupper inn i fellesskapet. I så måte er idrettens mange moderniseringsprosjekter et 

steg i riktig retning.  

g) Nytt fra breddeidrettsavdelingen 

NIFs flyktningfond vurderes. NIFs flyktningfond ble opprettet da tilstrømmingen av 

flyktninger var ekstraordinært stor høsten 2015. Denne tilstrømmingen har nå snudd og er 

på et svært lavt nivå. Idrettsorganisasjonen ønsket å bidra med å skape meningsfulle 

aktivitetstilbud. Fra 2015 og fram til våren 2017 har fondet forvaltet 13,8 mill. kr. fra 

stiftelser, departement, direktorat og idretten selv, og midlene er tildelt 700 IL. Mer enn  

8 500 deltakere har deltatt fra 2015 til 2016. Evaluering av 2017 vil komme i 2018.  

På tross av svært godt arbeid både av idrettskretser, særforbund og idrettslag med trenere, 

ledere og foreldre, vurderer NIF det som nødvendig vurdere å legge ned fondet inntil 

videre. Gjensidigestiftelsen har nå endret sin innsats til å kostholdsområdet. De statlige 

støtteordningene er svært tunge og byråkratiske, og passer ikke for de tilbudene 

idrettslagene gir. Dette vil NIF ta opp i separate møter med både UDi og IMDi.  

NIF vil opprettholde den gode dialogen som har vært med UDi og IMDi, og videre jobbe 

med hvordan idrett fremover kan tilføres midler på en ubyråkratisk måte for ytterligere 

kunne bidra til det viktige integreringsarbeidet i samfunnet. NIF vil fortsette arbeidet med 

«Inkludering i IL» som delvis går på samme målgruppe, og vil samle de erfaringer 

idretten har gjort til eventuell seinere bruk. 

Vedtak: 

- Idrettsstyret tok de foreliggende sakene til orientering. 

Sak 212: Nedleggelse av politisk utvalg og arbeidsgruppe 

Generalsekretæren innledet i saken. Det var generalsekretærens vurdering, i lys av den 

utfordrende økonomiske situasjonen for NIF, at disse arbeidene bør søkes løst på en annen måte 

enn gjennom et tradisjonelt politisk utvalgsarbeid/arbeidsgrupper.  

Vedtak: 

1. Idrettsstyret vedtok å legge ned «Utvalg for avklaring av vilkårene for å oppfylle kravene 

til å være idrett i forhold til medlemskap og rettigheter i NIF».  

2. Idrettsstyret vedtok å legge ned «Arbeidsgruppe som skal følge opp IPD (2015-2019) pkt. 

7.1.5 a)»  

3. Idrettsstyret ba generalsekretæren komme tilbake til Idrettsstyret i IS-møte 26 (2015- 

2019) med en vurdering av hvordan de aktuelle avklaringene kan fremskaffes i løpet av 

inneværende tingperiode.  

 


