
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

PROTOKOLL  
Idrettsstyrets møte nr. 17, 17. november 2022 (2021 - 
2023)/Oslo (Olympiatoppen) 
 
 
Deltok:  
Berit Kjøll (bortsett fra sakene 169, 170 og 172), Vibecke Sørensen (sakene 163, 164 og 165 på 
Teams, deltok ikke i behandlingen av sakene 166 og 175f), Sondre Sande Gullord (alle saker 
på Teams), Ole R. Jørstad, Astrid Strandbu, Elisabeth Faret, Erik M. Unaas, Sebastian 
Henriksen (bortsett fra sak 163), Zaineb Al-Samarai, Marco Elsafadi (sakene 163, 164, 165, 
166 og 175f på Teams), Sara Stokken Rott (bortsett fra sak 163), Kristin K. Aasen, Astrid 
Uhrenholdt Jacobsen (bortsett fra sakene 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175e, 175g og 176) 
og Åsmund Sæbøe. 
 
Fra administrasjonen: Nils Einar Aas, Finn Aagaard og Magnus Sverdrup (referent). 
 
Presidenten åpnet idrettsstyremøte nr. 17 (2021-2023) 17. november 2022 kl. 08.00.  
 
Møtet var vedtaksført. Sakene ble behandlet i en noe annen rekkefølge enn i saklisten. 
 
Det var ingen habilitetsinnsigelser knyttet til sakene som lå til behandling. 
 

 

Sak 164: Godkjenne innkalling, sakliste, protokoller og referater  

Idrettspresidenten innledet til saken. 

 

Vedtak: 

1. Innkallingen ble godkjent. 

2. Saklisten ble godkjent. 

3. Idrettsstyret godkjente protokollen fra idrettsstyremøte nr. 16 (2021-2023), 

herunder B-protokollen til dette møtet. 

4. Idrettsstyret tok referatet fra presidentskapets møte 31. oktober 2022 til orientering. 

5. Idrettsstyret tok protokollen fra kontrollutvalgets møte nr. 6 (2021-2023) 14. mars 

2022 til orientering.  



 

 

6. Idrettsstyret tok protokollen fra kontrollutvalgets møte nr. 7 (2021-2023) 28. mars 

2022 til orientering. 

7. Idrettsstyret tok protokollen fra kontrollutvalgets møte nr. 8 (2021-2023) 8. juni 

2022 til orientering. 

8. Idrettsstyret tok protokollen fra kontrollutvalgets møte nr. 9 (2021-2023), 25. 

oktober 2022 til orientering.   

 

Sak 165: Bærekraftstrategi for Norges idrettsforbund 

Generalsekretæren innledet til saken. 

 

Leder breddeidrett, organisasjon og utvikling i NIF, Dagfrid Forberg, og NIFs 

bærekraftrådgiver, Michelle Hermandsen, orienterte i saken. 

 

NIF skal, i tråd med «Idretten vil!», la en bærekraftig utvikling og miljøbevissthet være en 

del av grunnlaget for å lykkes, Kulturdepartementet forventer at NIF skal rapportere på 

klima- og miljøtiltak. NIFs bærekraftstrategi er forankret i IOCs bærekraftstrategi, og 

initiativer i FN knyttet til den internasjonale idrettsbevegelsen. 

 

NIFs bærekraftstrategi omfatter NIF sentralt og Olympiatoppen. Strategien har to 

dimensjoner: 

• NIFs egen virksomhet (NIF sentralt og Olympiatoppen) og NIF som arrangør (NM 

Veka, Idrettsgallaen og lignende arrangement) 

• NIF som paraplyorganisasjon og støttefunksjon for norsk idrett 

 

Til grunn for strategien, ligger det såkalte «ESG-begrepet; Environmental, Social, og 

Governance, hvilket i norsk kontekst betyr miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold. 

Idrettsstyret ønsker at det utarbeides ett målbart hovedmål for NIF på hvert av disse tre 

hovedområdene. 

 

Idrettsstyret understreket viktigheten av at bærekraft blir et gjennomgående element i et nytt 

Idretten Vil!. Det ble også påpekt at styret ønsker å holdes oppdatert på oppfølgingen av 

strategien. 

 

Vedtak: 

Idrettsstyret vedtok bærekraftstrategien for Norges idrettsforbund. 

 

 

Sak 166: Idretten vil! – arbeidet med ny langtidsplan for norsk idrett 

Generalsekretæren innledet til saken. 

 

Leder breddeidrett, organisasjon og utvikling i NIF, Dagfrid Forberg, og idrettspolitisk 

seniorrådgiver i NIF, Per Tøien, orienterte. 

 

Idrettsstyret fikk seg presentert tidslinjen i arbeidet med et nytt Idretten vil! Frem mot 

Idrettstinget 2023. 

 

Arbeidet med en ny langtidsplan følger to parallelle løp: 

• Hvor står vi? Arbeid med nåsituasjon. 

• Innspill/forankring og eierskap fra organisasjonen. 
 



 

 

Så langt i arbeidet har flere deler av organisasjonen fått mulighet til å gi innspill, herunder 

har NIF mottatt innspill fra ca. 1300 idrettslag. 

 

En annen sentral side ved arbeidet, handler om å gjøre en vurdering av det vedtatte 

verdisettet i norsk idrett, som per i dag består av fire organisasjonsverdier og fire 

aktivitetsverdier. Idrettsstyrets gjennomgående syn på dette, var at antallet bør tas ned fra 

dagens totalt åtte verdier.  

 

Arbeidet med ny langtidsplan for norsk idrett blir et sentralt tema på NIFs ledersamling 18. 

og 19. november 2022, og forslag til ny langtidsplan legges frem for behandling i 

idrettsstyrets møte 19.januar 2023. 

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret tok generalsekretærens redegjørelse om fremdrift i arbeidet med den 

nye langtidsplanen for norsk idrett for 2024-2027 til orientering. 

2. Idrettsstyret ba generalsekretæren innarbeide og sammenstille innspillene fra 

organisasjonen på alle nivå til et ferdig forslag til innhold. 

3. Forslaget til ny langtidsplan legges frem for idrettsstyremøtet i behandling i 

idrettsstyrets møte 19. januar 2023. 

 

 

Sak 167: Valg av valgkomité 

Leder breddeidrett, organisasjon og utvikling i NIF, Dagfrid Forberg, orienterte i saken. 

 

I henhold til NIFs lov § 3-4 u) skal idrettstinget velge NIFs valgkomité. Idrettsstyret innstiller 

på medlemmer til valgkomiteen, etter forslag fra idrettskretser og særforbund.  
 

Følgende roller er på valg ifm. Idrettstinget i 2023: 

• Leder (2023-2027) 

• To medlemmer innstilt etter forslag fra særforbund (2023-2027) 

• To medlemmer og et varamedlem innstilt etter forslag fra idrettskretser (2023-2027) 

• Et suppleringsvalg av varamedlem innstilt etter forslag fra særforbund (2023-2025) 

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret ba generalsekretæren iverksette prosessen for å innhente kandidater til 

valgkomiteen som skal velges på Idrettstinget i henhold til NIFs lov § 3-4 (1) u).  

2. Idrettsstyret etablerer i den forbindelse en arbeidsgruppe som skal legge frem et 

forslag til innstilling på kandidater til valgkomiteen til styremøtet 14.-15. mars 

2023. 

3. Presidentskapet legger frem forslag til sammensetningen av arbeidsgruppen til 

idrettsstyrets møte 13. desember 2022. 

 

 

Sak 168: Lovendringer – Idrettstinget 2023 

Juridisk sjef i NIF, Henriette Hillestad Thune, innledet til saken. 

 

Basert på høringsinnspill, og idrettsstyrets tilbakemeldinger i møte nr. 16 (2021-2023), 27. 

oktober 2022, har generalsekretæren utarbeidet forslag til lovendringer for behandling på 

Idrettstinget i 2023. 

 

Idrettsstyret gjennomgikk alle forslagene fra generalsekretæren, og ga sine innspill. 



 

 

 

Vedtak: 

Idrettsstyret sluttet seg til at de fremlagte lovendringsforslagene presenteres for 

organisasjonen, slik at særforbund og idrettskretser kan gi innspill før idrettsstyret 

beslutter hvilke forslag som skal fremmes til idrettstinget. 

 

 

Sak 169: Forespørsel fra kretstinget i Troms og Finnmark idrettskrets 

Advokat i NIFs juridiske avdeling, Siri Grønborg Christensen, innledet til saken. 

 

Troms og Finnmark idrettskrets har oversendt et vedtak som ble fattet på idrettskretstinget 

11.-12. juni 2022, som vedrører Forskrift om navn på idrettslag (navneforskriften), vedtatt av 

idrettsstyret. Denne saken omhandler spørsmål om rett til bruk av samiske navn på 

idrettslag. 

 

Etter NIFs lov § 10-1 (2) skal idrettslag ha et navn som er i samsvar med forskriften. Formålet 

med navneforskriften er å sikre en ensartet navnepraksis på idrettslag som er medlem i NIF, 

og det følger av forskriften § 1 at navnet skal være egnet til å fungere i organisasjonen og 

offentligheten. Etter forskriften er det ikke noe krav om at navnet skal være på et bestemt 

språk, forutsatt at forskriftens bestemmelser er oppfylt.   

 

Idrettsstyret er positive til bruk av samiske navn på idrettslag. Men før en ev. ikrafttredelse, 

er det viktig at det gjøres en utredning med tanke på å avdekke mulige utilsiktede praktiske 

konsekvenser, eksempelvis knytte til digitale rapporteringssystemer. 

 

Vedtak: 

Idrettsstyret er positive til bruk av samiske navn på idrettslag og ba generalsekretæren om 

å utrede de praktiske konsekvenser av forslaget fra Troms- og Finnmark Idrettskrets før 

saken sendes tilbake til Idrettsstyret for ny behandling. 

 

 

Sak 170: Oppfølging av vedtak fra ekstraordinært idrettsting 2021 om NIFs lov 

kapittel 11 

NIFs 1. visepresident innledet til saken. 

 

Juridisk sjef i NIF, Henriette Hillestad Thune orienterte. 

 

Det ekstraordinære idrettstinget 2021 besluttet i sak 11.2 at idrettsstyret, med hjemmel i § 1-5 

(2), skal flytte  kapittel 11 ut av NIFs lov og over i et eget regelverk, og at regelverk som flyttes 

ut av NIFs lov skal på høring hos særforbund og idrettskretser før vedtakelse av idrettsstyret. 

 

Vedtaket må effektueres i tingperioden. Konsekvensen av tingvedtaket er at hele kapittel 11 

flyttes ut av loven og inn i et separat regelverk.  

 

NIFs lovutvalg har behandlet forslag til midlertidig lovendring i NIFs lov § 11-1, og NIFs nye 

sanksjonsregelverk i møte 14, sak 14/21-23. Vilkåret om særlige hensyn anses oppfylt 

gjennom den instruks som er gitt av det ekstraordinære Idrettstinget 2021.   

 

Iht. tingvedtaket skal endringene på høring hos idrettskretser og særforbund før vedtakelse 

av idrettsstyret. De midlertidige lovendringene inneholder ingen materielle endringer, og er 

kun av lovteknisk og språklig karakter. Idrettsstyret anser det som tilstrekkelig at en høring 



 

 

gjennomføres på samme måte som lovendringsforslagene i sak 167 i styremøte 17 (2021-

2023), 17. november 2022. 

 

Vedtak: 

Idrettsstyret sluttet seg til forslag til midlertidige lovendringer i NIFs lov § 11-1 og NIFs nye 

sanksjonsregelverk, og ba generalsekretæren komme tilbake til idrettsstyret med endelige 

forslag for vedtakelse etter høring hos særforbund og idrettskretser. 

 

 

Sak 171: Transpersoner i idretten 

NIFs 1. visepresident innledet til saken. 

 

Seniorrådgiver innen verdiarbeid i NIF, Håvard Øvregård, orienterte. 

 

I sak 131 i idrettsstyrets møte nr. 12 (2021-2023), 22. juni 2022, ble temaet transpersoners 

deltakelse i idrettskonkurranser løftet fram, og i sakene 140 i idrettsstyrets møte nr. 13 (2021-

2023), 23. og 24. august 2022, og 149 i idrettsstyrets møte nr. 14 (2021-2023), 19. og 20. 

september 2022, ble prosess for videre utredning presentert. 

 

Både Etisk råd og Idrettsmedisinsk etikkutvalg har blitt bedt om å komme med en uttalelse 

til idrettsstyret om saken. I tillegg har også NIFs utøverkomité levert en skriftlig uttalelse, og 

det har vært arrangert et eget innspillmøte med organisasjoner som representerer 

transpersoner. 

 

Leder av NIFs etiske råd, Robert Mood, orienterte om rådets behandling av saken, og la frem 

rådets konkluderende mening: 

• Transmenn bør inkluderes i debatten på lik linje med transkvinner 

• Etisk problematisk å sette rammer som kan medføre å utestenge grupper uten 

evidens og faktagrunnlag  

• Grunn til å anta at tilfanget av forskning og erfaringsbasert kunnskap i topp- og 

breddeidrett vil øke i årene framover og gi grunnlag for ny behandling 

• Legge til rette for at de enkelte særforbundene kan gjøre ulike vurderinger basert på 

felles verdigrunnlag: Idrettsglede for alle og rettferdighet 

• Det er et lite antall personer som berøres direkte – Viktig å tilrettelegge for 

likebehandling på tvers av idrett 

 

NIFs rådgiver innen etisk og trygg idrett, Julie Karima Berg, orienterte idrettsstyret om 

Idrettsmedisinsk etikkutvalgs refleksjoner i saken. Utvalgets oppsummering er som følger: 

 

• Aksept av transgender-deltakere i toppidretten er først og fremst et idrettspolitisk 
og ikke et idrettsmedisinsk etisk spørsmål. Utvalget vil presisere at diagnostikk og 

behandling av transpersoner skal utføres av leger med kompetanse på feltet, ikke av 

idrettsmedisinere.  

 

• Et problem i en etisk analyse av spørsmålet er at kunnskapsgrunnlaget rundt en 
rekke sentrale spørsmål er utilfredsstillende. Dette gjør også at etiske slutninger må 

trekkes med varsomhet. 

 

• I barneidrett bør vekten på inndeling av kjønn nedtones. Dette vil sannsynligvis føre 

til økt toleranse for mangfold og inkludering som er sentrale verdier i idretten. I 



 

 

tillegg vil dette kunne redusere risikoen for utenforskap og fremme psykisk og fysisk 

helse blant barn og ungdom. 

 

Når det gjelder NIFs utøverkomité sitt syn i saken, så har de avgitt følgende skriftlige 

uttalelse: 

• Denne saken har direkte innvirkning på konkurransevilkårene for 

toppidrettsutøvere. Vi ønsker og mener at det bør fremgå av idrettsstyrets vedtak at 

utøverkomiteen blir involvert i fortsettelsen av arbeidet på dette området. Vi har 

med det en forventing om at vi får ta del i beslutningsprosesser som omhandler 

deltakelse for transpersoner i toppidrettskonkurranser.  

 

• I utøverkomiteen ønsker vi å legge vekt på at beslutninger som tas vedrørende 
deltakelse av transpersoner i konkurranseidrett på toppnivå skal være begrunnet 

med forskning. Vi er kjent med at det ikke foreligger nok validert forskning på 

området, og at det videre kan være vanskelig å innhente gode data innen kort tid.  

 

• Forutsigbarhet er viktig for samtlige toppidrettsutøvere, både de med cis-bakgrunn 
og de med trans-bakgrunn. Vi tror det er uheldig å endre retningslinjer ofte, da det 

vil gå utover utøvernes mulighet til å gode forberedelser. Retningslinjer må endres i 

takt med ny kunnskap og forskning, men med viten om hvor mange dette påvirker 

er vi opptatt at dette gjøres gjennom grundig prosess.  

 

• Utøverkomiteen er tydelig på at vi ønsker idrettsglede for alle, der idretten er en 

arena for inkludering. Allikevel er det viktig å påpeke at et premiss for toppidretten 

er å sikre så like konkurransevilkår som mulig. Dette gir grunnlag for et viktig skille 

mellom bredde- og toppidrett på dette området. 

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret ønsker at NIF skal bidra til kunnskapsdeling og erfaringsutveksling 

mellom særforbund, NIF og andre aktører på dette området, med mål om at 

særforbundene har et godt utgangspunkt for å være med å påvirke sine 

internasjonale særforbund.  

 

2. Idrettsstyret støtter IOCs rammeverk som utgangspunkt for vurderinger på dette 

området. Det er de internasjonale særforbundene som har hovedansvar for å 

konkretisere rammeverket i den enkelte idrett. 

 

3. Idrettsstyret ønsker at det i breddeidretten legges til rette for at alle kan delta 

uavhengig av kjønnsidentitet, og at den enkelte utøver da kan delta i den 

kjønnskategorien utøveren identifiserer seg med. 

 

4. Idrettsstyret ønsker at det i toppidrett kan settes rammer for å bevare 

kvinnekategorien som en meningsfull konkurransekategori, og at det derfor kan 

settes rammer som har som konsekvens at ikke alle som identifiserer seg som kvinne 

automatisk kan delta i kvinneklassen. Slike begrensninger bør være i tråd med IOCs 

rammeverk.  

 

5. Idrettsstyret mener det er det enkelte særforbund i Norge som setter rammer for sin 

idrett i dette spørsmålet, inkludert å definere grensen mellom breddeidrett og 

toppidrett i denne sammenhengen. Idrettsstyret mener at øverste konkurransenivå 

for seniorer som minimum bør være del av rammen som gjelder for toppidrett. 



 

 

 

6. Idrettsstyret ba generalsekretæren se på om, og hvordan, det kan etableres en tredje 

kjønnskategori i NIFs sentrale database, slik at ikke-binære kan slippe å bli tvunget 

inn i en kjønnskategori de ikke identifiserer seg med. 

 

7. Idrettsstyret mener at kunnskapsutviklingen på dette området tilsier at saken bør 

tas opp igjen innen to år, og at det i forkant av dette bør være en egen prosess med å 

innhente synspunkt fra utøvere. 

 

 

Sak 172: Oppfølging politiattestordningen 

Generalsekretæren innledet til saken. 

 

Seniorrådgiver innen verdiarbeid i NIF, Håvard Øvregård, orienterte. 

 

Denne saken er en oppfølging av idrettsstyrets vedtak i sak 103 i styremøte 10 (2021-2023), 

26. april 2022. 

 

Idrettsstyret ble orientert om utviklingen i saken siden sist den ble behandlet i styret, 

herunder om møtet med Politidirektoratet 12. mai 2022, hvor flere av sakens utfordringer ble 

diskutert, og løsningsforslag drøftet. 

 

Når det gjelder den videre prosessen i denne saken, så ble følgende vektlagt med tanke på 

forhold som fortsatt ikke er løst: 

• Informasjon til idrettslag ved nye lovbrudd 

• Sikring mot forfalsking 

• Tiltak ved manglende oppfølging i idrettslag 

• Manglende registrering i idrettens register 

• «Trygt og sikkert digitalt politiattestsystem» 

• Det trengs en utredning/vurdering fra dep. el.l. 
 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret tok generalsekretærens redegjørelse om arbeid med oppfølging av 

Idrettsstyrets vedtak i sak 103 (2021-2023) til orientering.   

2. Idrettsstyret ba generalsekretæren om å konkretisere hvordan et trygt og sikkert 

digitalt politiattestsystem bør være, og hvilke politiske beslutninger dette fordrer fra 

nasjonale myndigheter, samt ta et videre initiativ overfor Justis- og 

beredskapsdepartementet, Barne- og familiedepartementet og Kulturdepartementet 

for å fremme fortgang i deres tilrettelegging av dette. 

 

 

Sak 173: Prinsipper for fordeling av spillemidler 2023  

Generalsekretæren innledet til saken. 

 

Forvaltningsansvarlig i NIF, Katrine Osland Netland, orienterte. 

 

Den totale rammen for tilskuddene fastsettes i forbindelse med budsjettbehandlingen foran 

2023. 

 

Idrettsstyret fikk en gjennomgang av prinsippene for fordeling av spillemidler over postene 1 

(ramme- og kompetansetilskudd til idrettskretser), 2 (grunnstøtte til særforbund), 3 (barn, 



 

 

ungdom og bredde) og 4 (toppidrett), og generalsekretæren innstilte på at spillemidlene 

fordeles etter de presenterte prinsippene. 

 

Vedtak: 

1.    Post 1: Ramme- og kompetansetilskudd til idrettskretser: 
  

1. Tilskuddet til idrettskretsene fordeles etter de samme fordelingskriteriene som i 
2022.  

2. Idrettsstyret gir generalsekretæren fullmakt til å gjøre fordelingen basert på 
kriteriene i vedtaket.  

a. Den totale rammen for tilskuddene fastsettes i forbindelse med 
budsjettbehandlingen foran 2023  

b. Samordnet rapportering fra 2021 legges til grunn der det ikke foreligger 
annet og nyere tallgrunnlag. 

3.  Belastningen av kostnader til digitale løsninger skjer i henhold til 
finansieringsmodell vedtatt av idrettsstyret (sak 70, styremøte nr 8, 2021-2023) 

 

2. Post 2: Grunnstøtte til særforbund: 
  

1. Rammetilskuddet til særforbundene fordeles etter de samme fordelingskriteriene 
som i 2022. Idrettsstyret gir generalsekretæren fullmakt til å gjøre fordelingen 
basert på kriteriene i vedtaket.  

a. Som grunnlag for beregningen av grunntilskudd, regionstilskudd og 
aktivitetstilskudd legges samordnet rapportering fra 2021 til grunn.  

b. På grunn av ikke tilstrekkelig kvalitet i datagrunnlaget, utsettes vekting på 
roller med ytterligere ett år, til 2024. 

c. Norges Bedriftsidrettsforbund behandles utenfor ordinær fordelingsmodell 
og tildeles en ramme som i 2022, justert for gjennomsnittlig endring i 
rammetilskuddet over post 2.   

d. Generalsekretæren gis fullmakt til å korrigere tildelingsgrunnlaget der det er 
dokumenterbare og urimelige feil i forhold til et riktig grunnlag 

2. Belastningen av kostnader til digitale løsninger skjer i henhold til 
finansieringsmodell vedtatt av idrettsstyret (sak 70, styremøte nr 8, 2021-2023) 

  

3. Post 3: Barn, ungdom, bredde:  
  

1. Rammetilskuddet til barn, ungdom og bredde fordeles etter de samme 

fordelingskriteriene som for 2022.  

a. Som grunnlag for beregningen av aktivitetsomfang og aktivitetsutvikling, legges 

samordnet rapportering fra 2021 til grunn. Som grunnlag for tildelingen av 

tilskudd til kompetanseutvikling, legges rapporteringen av gjennomførte kurs i 

2022 til grunn. Grunnlag for fordeling av kvalitet- og verdigrunnlag er 

særforbundenes score på 10 vurderingskriterier i 2022. 

b. Norges Bedriftsidrettsforbund inkluderes bare i beregningen av tilskudd over post 3 

innenfor kategoriene "kompetanseutvikling" og "implementering av kvalitet og 

verdigrunnlag". 

c. Et prinsipp med årlig minimumsgaranti på 90 prosent av fjorårets tildeling, 

regulert for den gjennomsnittlige økningen på posten, praktiseres også for 2023. 

d. Generalsekretæren gis fullmakt til å korrigere tildelingsgrunnlaget der det er 

innrapportert uriktige opplysninger.   

  



 

 

4. Post 4: Toppidrett: 
 

1. Spillemidlenes post 4 fordeles etter de samme fordelingskriteriene som i 2022.   

Generalsekretæren gis fullmakt til å omfordele tilskudd med utgangspunkt i 

mangelfull aktivitet og måloppnåelse sammenholdt med eventuelle behov for å 

forsterke innsatsen på nye områder og overfor andre prioriterte 

tilskuddsmottakere. 

 

 

Sak 174: Nasjonalt toppidrettssenter - styringsgruppens sammensetning 

Idrettspresidenten innledet til saken. 

 

Vedtak: 

Idrettsstyret vedtok at denne saken kommer tilbake til idrettsstyret når prosjektet går over 

i en ny fase. 

 

 

Sak 175: Behandling av sonderingsrunden i OL/PL-saken 

Idrettspresidenten innledet til saken.  

 

Generalsekretæren, og leder av NIFs styresekretariat, Magnus Sverdrup, orienterte. 

 

Idrettsstyret fikk en presentasjon av prosessen rundt oppfølgingen av tingvedtaket fra 2019 

om en sondering for et ev. fremtidig OL/PL i Norge, herunder utvalgsarbeidet som resulterte 

i rapporten som ble presentert på NIFs ledermøte i mai 2022 i Tromsø. 

 

Siden vedtaket i idrettsstyret i sak 109 i idrettsstyremøte nr. 11 (2021-2023), 19. mai 2022, 

har det høsten 2022 blitt avholdt ni dialogmøter med særforbund og idrettskretser. 

Oppslutningen om disse møtene har vært god; alle idrettskretsene og 48 av særforbundene 

stilte opp i møtene og gav sine innspill. 

 

Overordnet befestes inntrykket av positivitet i norsk idrett for å arrangere et vinter-OL/PL en 

gang i fremtiden. Samtidig er det også en del usikkerhet om man skal påta seg et slikt ansvar, 

spesielt blant særforbundene. Overordnet er 37 særforbund og idrettskretser positive på gitte 

premisser, 18 er usikre og tre ønsker ikke et slikt arrangement i Norge. 

 

De viktigste premissene som idrettsorganisasjonen vektlegger for å gjennomføre et fremtidig 

OL og Paralympics i Norge er at mesterskapet skal være kostnadseffektivt og bærekraftig. Det 

må komme hele norsk idrett til gode og man må ta flere deler av landet i bruk. Et slikt 

arrangement må også bygge på norsk idretts grunnverdier og skal bidra til å styrke og utvikle 

frivilligheten. Idretten har i tillegg tydelige forventninger til gjenbruk av eksisterende anlegg 

og etterbruk av disse. Et fremtidig OL og Paralympics i Norge må heller ikke gå på bekostning 

av bevilgningen til idretter som ikke omfattes av programmet til OL eller Paralympiske leker. 

 

I tingvedtaket fra 2019 ble idrettsstyret også bedt om å gjøre sonderinger med 

Storting/regjering med tanke på å avklare om det finnes en reell vilje til å arrangere 

olympiske og paralympiske leker i Norge i fremtiden. NIF vil, som en oppfølging av dette, på 

et egnet tidspunkt ta initiativ til å fremlegge idrettens ståsted til Storting og regjering og 

samtidig redegjøre for IOCs nye tilnærming og tildelingsprosesser for fremtidige arrangører.  

 



 

 

For å levere på vedtaket fra Idrettstinget i 2019 vil en samlet vurdering av saken legges frem 

for behandling av saken for Idrettstinget i 2023. 

 

Vedtak: 

Idrettsstyret tok generalsekretærens redegjørelse rundt status og forslag til fremdrift i 

OL/PL-sonderingen til orientering, og lot denne redegjørelsen danne grunnlag for 

presentasjonen i saken på NIFs ledersamling 18. og 19. november 2022. 

 

 

Sak 176: Orienteringssaker  

 

a) Internasjonal orientering  

NIFs 1. visepresident, Vibecke Sørensen, orientert fra IPCs ekstraordinære 

generalforsamling i Berlin 16. november 2022. I dette møtet ble både den russiske og 

den belarusiske paralympiske komité suspendert som medlemmer av IPC. Med ref. til 

sak 160 i styremøte 16 (2021-2023), 27. oktober 2022, stemte NIF for disse 

suspensjonene. I tillegg presenterte NIF sitt synspunkt i plenum under behandlingen 

av saken. 

 

I tillegg fikk idrettsstyret en skriftlig orientering om ulike saker på det internasjonale 

idrettsområdet, herunder også at NIF nominerer alpinist, Jesper Saltvik Pedersen, til 

2023 Laureus Sports Awards på bakgrunn av sine sportslige prestasjoner i 2022, hvor 

han blant annet har vunnet verdenscupen i alpint, vunnet VM-gull og tok fire gull og 

ett sølv i Paralympics i Beijing 2022. Prisen deles ut våren 2023. 

 

b) Økonomi som barriere 

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering om det oppfølgende arbeidet knyttet til 

økonomi som barriere i idretten, herunder om: 

• Statsbudsjettet 2023 – på områder som omhandler økonomi som barriere 

• Særlig oppfølging av barn i familier som mottar støtte til livsopphold fra NAV 

• Fritidserklæringen 11. august 2022 og status for videre oppfølging 

• Inkluderendefritid.no 

• Rapportering på Post 3 for 2022 for alle særforbund 

• Vurdering av idrettens egne tilskuddsordninger overfor særforbundene 

 

c) Idrettens Hus 2024 

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering om status i arbeidet med Idrettens Hus 2024.  

 

NIF har i løpet av de siste ukene mottatt utkast til nye leiekontrakter og avtaler om 

hvordan arbeidet med felles oppgradering av de leide arealene skal organiseres.  

Dialogen med US er konstruktiv, god og stort sett med omforente syn på veien 

fremover. Fremdriften på arbeidet karakteriseres som bra og forhandlingene om 

innholdet i avtalene nærmer seg sin avslutning.   

 

d) Status Krafttak for mangfold og inkludering  

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering om status i arbeidet med et krafttak for 

mangfold og inkludering, herunder relatert til: 

• Leveranse 1 innhenting av kunnskap gjennom en kunnskapssammenstilling av 
eksisterende litteratur og ekspertise om idrett, mangfold og inkludering. 

 

• Leveranse 3 - Støtte til Særforbund i deres arbeid for mangfold. 



 

 

• Status for indikatorer (leveranse 2) og verktøy (leveranse 4) 

• Status på støtte til pilotprosjekter 

• Kommunikasjon i krafttaket  

 

e) Status tingsammensetningsarbeidet  

Leder av tingsammensetningsutvalget, Alf Hildrum, orientere om status i utvalgets 

arbeid. 

 

Hildrum vil presentere en tilsvarende statusrapport til idrettsorganisasjonen på NIFs 

ledersamling 18. og 19. november 2022.  

 

f) Gjennomføring av NIFs ledersamling 2022 

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering knyttet til gjennomføringen av NIFs 

ledersamling 2022, 18. og 19. november 2022 på Gardermoen. 

 

g) Studietur til Lausanne 

Generalsekretæren orienterte i saken. 

 

Idrettsstyret var enige om å utsette en slik studietur til et tidspunkt hvor nytt 

idrettsstyre er valgt. 

 

h) Oppfølging av rapport fra EY (tidligere Ernst & Young)   

Idrettsstyret fikk, med ref. til sak nr. 84 på idrettsstyrets møte nr. 9 (2021-2023), 15. 

og 16. mars 2022, en skriftlig orientering i saken.  

 

NIFs kontrollutvalg (KU) engasjerte EY for å se på i hvilken grad NIF har fulgt opp de 

tre ovennevnte rapportene. EY oversendte sin rapport til KU 17. desember 2021. 

Denne ble presentert på ovennevnte idrettsstyremøte nr. 9 (2021-2023) i mars 2022. 

EY identifiserte 17 tiltak fordelt på områdene kontrollutvalget og sentralt 

styringsdokument, målstyring, rapportering og rutiner for anskaffelser og 

leverandøravtaler. 

 

KU og idrettsstyret ba administrasjonen om en statusrapport pr 1. oktober. KU ble 

orientert om status i møte i Kontrollutvalget 25. oktober.  

 

Denne rapporten viser de foreslåtte tiltakene og prioritering fra EY-rapporten. Det er 

igangsatt tiltak for de fleste av punktene. De to tiltakene som ikke har blitt fulgt opp er 

tiltak 1, som gjelder kontrollutvalgets ansvar, og tiltak 16, som gjelder 

minimumsterskler for involvering i prosjekter. De resterende tiltakene er alle fulgt 

opp, og vil følges opp videre. 

 

Vedtak: 

Idrettsstyret tok sakene til orientering. 

 

Sak 177: Eventuelt 

• Norges Motorsportforbund – søknad om dekning av advokatutgifter 
Generalsekretæren redegjorde for henvendelse til NIF datert 14. oktober 2022, hvor 

Norges Motorsportforbund (NMF) ba om at NIF dekker en andel av forbundets 



 

 

advokatutgifter i en organisasjonssak. Generalsekretærens vurdering er at det ikke 

fremstår som naturlig at NIF dekker utgiftene, og idrettsstyret sluttet seg til denne 

vurderingen. 

 

Generalsekretæren vil meddele denne avgjørelsen skriftlig til NMF.  

 

• Oppfølging av sak 154 i styremøte nr. 15 (2021-2023) 
Generalsekretæren orienterte om oppfølgingen av styrevedtaket, og dialogen med 

Antidoping Norge (ADNO) og Kulturdepartementet (KUD). Det vil bli avholdt et møte 

med KUD i uke 47 og representanter fra styret i ADNO vil bli invitert til 

idrettsstyremøte nr. 18 (2021-2023), 13. desember 2022, for å redegjøre for hva 

Antidoping Norge har behov for fremover, for å sikre et verdensledende 

antidopingprogram i norsk idrett. 

 

 
Det ble avholdt åpen time for både organisasjonen og pressen 18. november 2022. 
 
Neste ordinære styremøte er 13. desember 2022.  
 

 

 


