
PROTOKOLL 
Idrettsstyrets møte nr. 9, 15. og 16. mars 2022 (2021 - 2023)/ 
Hamar  

Deltok:  
Berit Kjøll, Vibecke Sørensen (bortsett fra sakene 90, 91, 92, 93, 94, 95 og 96), Sondre Sande 
Gullord, Ole R. Jørstad, Astrid Strandbu, Elisabeth Faret (på Teams, bortsett fra sakene 90, 
91, 92, 93, 94, 95 og 96), Erik M. Unaas, Kristin K. Aasen, Sebastian Henriksen, Marco 
Elsafadi (på Teams, bortsett fra sakene 90, 91, 92, 93, 94, 95 og 96), Sara Stokken Rott, 
Zaineb Al-Samarai (bortsett fra sakene 90 og 91), Åsmund Sæbøe. 

Meldt fravær: Astrid U. Jacobsen 

Fra administrasjonen: Nils Einar Aas, Magnus Sverdrup, Finn Aagaard og Linda Jacobsen 
(referent).  

Presidenten åpnet idrettsstyremøte nr. 9 (2021-2023) 15. mars 2022 kl. 13.00.  

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 81: 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. 8 (2021-2023), 20.

januar 2022.

4. Idrettsstyret tok referatet fra presidentskapets møte 1. mars 2022 til orientering.



5. Idrettsstyret tok protokollen fra kontrollutvalgets møte nr. 5 (2021-2023), 10.

januar 2022, til orientering.

Sak 82: Styrets årsberetning 2021 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret vedtok styrets årsberetning for 2021 med de innspill som fremkom i

styremøtet.

Sak 83: Årsregnskap 2021 

Generalsekretæren innledet til saken. 

NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, gjennomgikk det offisielle regnskapet som avlegges i tråd 

med regnskapslovens bestemmelser, samt at aktivitetsregnskapet ble kommentert. 

Årsregnskapet for 2021 viser et årsresultat på kr. 2,9 millioner. 

NIFs revisor Deloitte, representert ved Torgeir Dahle og Elsie Tjeransen, oppsummerte 

revisjonen av NIFs årsregnskap 2021. Det er avgitt revisjon i henhold til regelverket, og det er 

avgitt en ren revisjonsberetning. 

Administrasjonen fratrådte møtet og revisor møtte idrettsstyret alene. Revisors konklusjon 

vedrørende revisjonen for 2021 er at det avgis en ordinær revisjonsberetning, og at det ikke 

er avdekket vesentlige feil eller vesentlige mangler knyttet til noter eller tilleggsopplysninger. 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret godkjente årsregnskapet for 2021 som viser et årsresultat

på kr. 2,9 millioner.

2. Idrettsstyret gjorde følgende disponeringer:

• 4,9 millioner kroner tilføres den frie egenkapitalen

• 1,3 millioner kroner tilføres de øremerkede midler til vedlikehold av Idrettens hus.

• 1,5 millioner kroner tilføres de øremerkede midler til digitalisering.

• 0,6 millioner kroner disponeres av de øremerkede midlene til idrettens hus (egne

lokaler/leiekontrakter).

• 0,2 millioner kroner disponeres av de øremerkede midlene til digitalisering – felles

økonomitjenester.

• 4,2 millioner kroner disponeres av de øremerkede midlene til oppfølging av strategi- 

og organisasjonsutvikling (SOU)



 

 

• 0,6 millioner kroner disponeres av de øremerkede midlene til forprosjekt Nasjonalt 

Toppidrettssenter  

• 0,8 millioner kroner avsettes til pågående prosjekter 

  

Sak 84: Oppfølging av rapport fra Ernst & Young 

Generalsekretæren innledet til saken. NIFs økonomisjef, Anita Pelsholen, orienterte videre. 

 

I løpet av de siste årene har det blitt utarbeidet flere rapporter som omhandler NIF.  I 2016 

var det en åpenhetsdebatt i norsk idrett som resulterte i at det ble nedsatt et utvalg der 

mandatet var å vurdere åpenheten i egen virksomhet («Åpenhetsrapporten»). I etterkant av 

denne rapporten kom Riksrevisjonen i 2017 med en kontroll av spillemidlene som resulterte i 

Riksrevisjonens rapport av 2018. Kulturdepartementet fulgte opp Riksrevisjonens rapport 

ved å engasjere Oslo Economics til å evaluere NIF forvaltning av spillemidlene på post 2 og 

post 3 (rapport fra Oslo Economics 2019). 

 

NIFs kontrollutvalg (KU) har engasjert Ernst & Young (E&Y) for å se på i hvilken grad NIF 

har fulgt opp de tre ovennevnte rapportene. E&Y oversendte rapporten til KU 17.desember 

2021. KU behandlet rapporten i sitt møte nr. 5 som ble avholdt 10. januar 2022. 

 

Ledergruppen i NIF har behandlet rapporten fra E&Y og laget følgene plan for oppfølging av 

rapporten: 

• Ansvaret for oppfølging av de enkelte tiltakene som er forslått er plassert hos 

virksomhetslederne. Flere av de foreslåtte tiltakene er mer eller mindre 

sammenfallende tiltak som ble fremlagt for idrettsstyret i forbindelse med behandling 

av budsjettet for 2022 (ref. IS-møte nr. 8 IS-sak 70 Budsjett 2022). Tiltakene 

innarbeides i handlingsplanen til virksomhetsområdene. 

• Det igangsettes et arbeid for å etablere et helhetlig system for risikovurdering i NIF. 

Målet er at rammeverket for risikovurderinger i NIF er etablert før 1. oktober 2022. 

• Det lages en rapport på oppfølging av tiltakene som oversendes idrettsstyret og 

kontrollutvalget før 1. oktober 2022. 

 

Den digitale satsingen vil inngå som en del av den helhetlige risikostyringen i NIF. I tillegg vil 

det utarbeides en plan for oppfølging av den digitale satsingen som vil bli presentert for 

idrettsstyret. 

 



 

 

Idrettsstyret sluttet seg til denne oppfølgingsplanen, og ba generalsekretæren om å komme 

tilbake til Idrettsstyret med en nærmere redegjørelse for målstyringen knyttet til NIFs IT-

investeringer. 

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret tok administrasjonens plan for oppfølging av rapporten fra Ernst & 

Young til etterretning og ber om at administrasjonen kommer tilbake til 

Idrettsstyret med en rapport på oppfølgingen innen 1. oktober 2022.  

 

Sak 85: Plassering av midler i konsernkontoordningen 

Generalsekretæren innledet til saken. Forvaltningsansvarlig i NIF, Katrine Osland Netland, 

orienterte videre i saken. 

 

Idretten har siden 1989 hatt et konsernkontosystem hvor NIF og de tilsluttede 

særforbunds/idrettskretsers finansielle forvaltning er sentralisert og administrert av NIF. 
Overskuddslikviditeten har blitt plassert i finansmarkedet (pengemarkedsfond) eller 

banksparing (høyrente). Administrasjonen henter inn tilbud fra ulike forvaltere for å 

kartlegge aktuelle plasseringsalternativ, innhente rådgivning og informasjon om ulike tilbud i 

markedet.   

 

Idrettsstyret vedtok oppdatert finansreglementet i 2019 som en følge av endringer i 

bransjestandarder og behov for økt mulighet til å gjøre språklige endringer. Som følge av 

behov for oppdatering, foreslås en oppdatering av finansreglementet.   

 

For å diversifisere porteføljen og øke forventet avkastning, er det ønskelig å åpne for at man 

også kan investere i pengemarkedsfond og obligasjonsfond, som har noe lengre 

rentefølsomhet (fra 0,5 til 1 år).  Disse har generelt samme kredittkvalitet, men er ikke 

begrenset til kun stat og bank, og tillater ansvarlige lån. Dette vil føre til bedre 

risikospredning gjennom investeringer i flere sektorer og bransjer, samt gi NIF muligheten til 

å ha plasseringer med en noe lengre horisont, og dermed øke mulighetene for bedre forhold 

mellom risiko og avkastning. 

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret vedtok oppdatert finansreglement for konsernkontoordningen og gav 

generalsekretæren fullmakt til å plassere overskuddslikviditeten i tråd med dette. 

Idrettsstyret gav samtidig generalsekretæren fullmakt til å gjøre språklige 

endringer og fremtidige nødvendige endringer i finansreglementet som følge av 

endringer i bransjestandarder. Endringer i premisser og rammer for plassering 

skal fremdeles styrebehandles. 

 

 

Sak 86: Opphevelse av bestemmelser om doping og ulovlig medisinering for 

hest 

Generalsekretæren innledet til saken. Advokat i NIFs juridiske avdeling, Tord Jordet, 

orienterte videre. 

 

Idrettsstyret ga i 2014 egne bestemmelser om doping og ulovlig medisinering for hest. Etter 

World Anti-Doping Code (WADC) artikkel 16, er det de internasjonale særforbundene som 



inkluderer dyr i sine idretter, som selv skal etablere og implementere antidopingregler for 

dyrene som deltar. Reglene fremgår derfor ikke av WADC, og derfor heller ikke av 

antidopingreglene gitt av NIF basert på WADC. 

Det internasjonale rytterforbundet, Fédération Équestre Internationale (FEI), har vedtatt et 

eget regelverk, «FEI Equine Anti-Doping and Controlled Medication Regulations», som har 

virkning både for FEI, og dets tilsluttede nasjonale særforbund, herunder Norges 

Rytterforbund (NRYF).  

Styret i NRYF er innforstått med at forbundet skal følge FEIs antidopingbestemmelser og at 

det er deres ansvar å sørge for implementering av regelverket innenfor sin organisasjon. 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret opphever «Bestemmelser om doping og ulovlig medisinering for hest».

Vedtaket trer i kraft 01.04.2022.

Sak 87: Søknad om godkjenning av nye idretter 

Generalsekretæren innledet til saken. Advokat i NIFs juridiske avdeling, Tord Jordet, 

orienterte videre. 

Etter NIFs lov § 6-3 tilligger det Idrettsstyret å godkjenne opptak av nye idretter Norges 

Danseforbund har søkt Idrettsstyret om at orientalsk dans godkjennes som ny idrett, og 

Norges Cykleforbund har søkt om at E-sykling godkjennes som ny idrett. 

Etter NIFs lov § 1-2 (1) er det tre vilkår som skal være oppfylt for at en aktivitet skal kunne 

godkjennes som idrett under NIF:  

• det er fysisk aktivitet av konkurranse-, trenings- og/eller mosjonskarakter,

• aktiviteten er som konkurranseaktivitet målbar etter godkjent regelverk,

• aktiviteten tilfredsstiller de etiske normer idretten i Norge bygger sin aktivitet på.

I tillegg til kravene etter NIFs lov, har Idrettsstyret i sin praksis lagt vekt på om særforbundet 

som søker opptak av den nye idretten, er å anse som den landsomfattende organisasjonen 

som organiserer den aktuelle idretten i Norge og at særforbundet har en formell tilknytning 

til det internasjonale særforbundet som organiserer idretten. 

Idrettsstyret finner at de ovennevnte kriterier er oppfylt vedr. begge de angjeldende 

søknadene. 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret godkjenner orientalsk dans som ny idrett, jf. NIFs lov § 6-3.

2. Idrettsstyret godkjenner E-sykling som ny idrett, jf. NIFs lov § 6-3.

Sak 88: Innspill til endringer i spillemiddelregelverket   

Generalsekretæren innledet til saken. Anleggsrådgiver i NIF, Torstein Busland, orienterte 

videre. 

Kulturdepartementet (KUD) utgir hvert år «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og 

fysisk aktivitet». Her fastsettes regelverk og tilskuddssatser for spillemiddelordningen. NIF 

oversender hvert år innspill til ev. endringer av denne. 



 

 

 

NIF sendte brev datert 31. januar 2022 til alle særforbund og idrettskretser med forslag til 

endringer i tilskuddssatser og regelverk. NIF mottok innspill fra 17 særforbund og seks 

idrettskretser.  

 

Idrettsstyret sluttet seg til generalsekretærens forslag til innspill – innspill som i stor grad 

baserer seg idrettsstyrets vedtak i sak 173, hvor de forslag NIF ikke fikk gjennomslag for i 

Bestemmelsene for 2021 gjentas. 

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret vedtok de enkelte punkter som fremlagt i vedlegg til saksutredningen. 

 

 

Sak 89: Økonomi som barriere 

Idrettspresidenten innledet til saken.  

 

Å hindre at økonomi blir en barriere for idrettsdeltagelse er, i tillegg til å være en naturlig 
oppfølging av idrettens visjon idrettsglede for alle, et av målene i Idretten vil! og Idretten 
skal! under det første strategiske satsningsområdet «Livslang idrett». 
 
Idrettsstyret vedtok i sak 67 i idrettsstyremøte nr. 8 (2019-2021), 17. mars 2020, at målet 
med arbeidet med å hindre at økonomi blir en barriere for idrettsdeltagelse, er to-delt:  

1. Begrense kostnadsnivået for idrettsdeltagelse slik at barne- og ungdomsidretten er 
generelt tilgjengelig.  

2. Gjennom samarbeid med det offentlige sikre egne ordninger for å dekke kostnader til 
idrettsdeltagelse for barn og unge i familier som ikke har råd. 

Oslo Economics (OE), på vegne av Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund, utarbeidet 
i 2020 en rapport hvor kostnadsnivået i åtte særforbund og totalt 13 idretter er kartlagt. Finn 
Gjerull Rygh fra OE presenterte rapporten for idrettsstyret. Det fremkommer at den årlige 
gjennomsnittskostnaden ved deltakelse for 9-åringer er 3600 kroner, mens de årlige 
gjennomsnittskostnadene for 15-åringer er 9600 kroner. De viktigste kostnadsdriverne i 
idrettslagene er utstyr, bekledning, samt arrangementskostnader. 

Det ble fra idrettsstyret understreket at dette temaet er av ekstra stor betydning i lys av 
frafallet norsk idrett har opplevd som en konsekvens av pandemien. Det er svært viktig at 
både idrettskretser og særforbund prioriterer arbeid med økonomi som barriere i tiden som 
kommer.  
 

Vedtak: 

1. Økonomi skal ikke være en barriere for barn og unges deltagelse i norsk idrett.   

2. For å hindre at økonomi er en barriere for idrettsdeltagelse skal norsk idrett jobbe 

for å:  

• Begrense kostnadsnivået for idrettsdeltagelse slik at barne- og 
ungdomsidretten er generelt tilgjengelig.  

• Sikre egne ordninger for å dekke kostnader til idrettsdeltagelse for barn og 
unge i familier som ikke har råd. 

3. Særforbund har et særskilt ansvar for å arbeide systematisk med å redusere 

kostnadene i egen idrett/grener, herunder kostnadsnivået på treningsavgifter, 

lisenser, reiser til konkurranser/samlinger og på utstyr i barne- og 

ungdomsidretten.  

4. Norges idrettsforbund ønsker at alle kommuner skal:  



• Sikre at det er kommunale kontaktpunkt som idrettslagene/idrettsrådene

kan kontakte for å finne løsninger tilpasset det enkelte barn og unges behov.

• Ha etablert ubyråkratiske og tillitsbaserte ordninger som kan dekke

kostnader for deltagelse.

• Ha fungerende rutiner som sikrer at Nav gir støtte til barns idrettsaktiviteter

i familier som får stønad til livsopphold. Det bør finnes ordninger for at slik

støtte kan formidles direkte fra Nav til idrettslag.

• Opprette, drifte og videreutvikle BUA og/eller andre utstyrsordninger.

• Sikre tilgang og gratis bruk av kommunale og offentlige idrettsanlegg for

barn og ungdom i alderen 6-19 år.

5. Idrettskretsene har et særlig ansvar for å følge opp kommunene i henhold til

målsetningene.

6. Norges idrettsforbund skal arbeide for en re-signering og aktiv oppfølging av

Fritidserklæringen.

7. Idrettsstyret ber generalsekretæren komme tilbake med en vurdering av hvordan

idrettens egne tilskuddsordninger overfor særforbundene i større grad kan bygge

opp under målsetningene på dette området.

Sak 90: Idrettsstyrets møter høsten 2022 og første kvartal 2023 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret vedtok følgende datoer for styremøter høsten 2022 og første kvartal

2023:

• 23. og 24. august 2022

• 20. september 2022

• 27. oktober 2022

• 17. november 2022

• 19. januar 2023

• 14.-15. mars 2023

Sak 91: Oppfølging av tingvedtak - samorganiseringen av NIF og NOK  

Generalsekretæren innledet til saken. Leder av NIFs styresekretariat, Magnus Sverdrup, 

orienterte videre. 

På Idrettstinget i 2019 ble idrettsstyret «[…] bedt om å utrede til neste Idrettsting hvordan 

samorganiseringen av NIF og NOK er sett opp mot NIFs verdier; frivillighet, demokrati, 

lojalitet og likeverd. Rapporten skal legges som bakgrunn for behandling av spørsmålet om 

skille av NIF og NOK». 

Generalsekretæren vil tilrettelegge for oppstart av dette arbeidet i løpet av høsten 2022. Det 

skal etableres en ressursgruppe på tillitsvalgtnivå som kan fungere som en støtte for 

administrasjonens oppfølging av saken. En slik ressursgruppe skal bestå av representanter 

fra: 

• Idrettsstyret

• To særforbund

• NIFs utøverkomité

• Én idrettskrets

Administrativt vil arbeidet forankres i generalsekretariatet. 



 

 

 

Generalsekretæren, sammen med presidentskapet, fikk i oppgave å sette sammen denne 

ressursgruppen og gi den et endelig mandat. 

 

Arbeidet med denne saken bør være ferdigstilt innen utgangen av 2022.  

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret ba generalsekretæren igangsette oppfølgingen av sak 13.24 fra 

Idrettstinget i 2019 i henhold til fremlagt rammeverk. 

 

 

Sak 92: NIFs etiske leveregler for internasjonal representasjon (Code of 

conduct) 

Generalsekretæren innledet til saken. Leder NIFs internasjonale utviklingssamarbeid, Rune 

Arctander, orienterte videre. 

 

Denne saken er en oppfølging fra det ekstraordinære idrettstinget høsten 2021, som ba 

idrettsstyret ferdigstille code of conduct og internasjonal veileder. Denne saken omhandler 

første del av det vedtaket. 

 

Et utkast til code of conduct har vært ute på høring blant særforbund og idrettskretser, og 

administrasjonen har forsøkt å inkorporere de fleste av forslagene til endringer. 

 

Idrettsstyret gav sine innspill til utkastet som forelå. Det ble bestemt at det etableres en 

ressursgruppe bestående av 2. visepresident Sondre Sande Gullord og 

idrettsstyremedlemmene Kristin Kloster Aasen, og Sebastian Henriksen, som skal bistå 

administrasjonen med å innarbeide innspillene vedrørende virkeområde og bærekraft til 

idrettsstyremøtet 26. april 2022. 

 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret ba generalsekretæren om å komme tilbake med et endelig forslag til 

NIFs etiske leveregler for internasjonalt arbeid til neste styremøte, som hensyntar 

innspill som fremkom i styremøtet. 

 

 

Sak 93: Fremdrift 1. halvår - Krafttak for mangfold 

Generalsekretæren innledet til saken. Leder samfunnskontakt og idrettspolitikk i NIF, Frida 

Blomgren, orienterte videre. 

 

Denne saken ble sist lagt frem for idrettsstyret i sak 79 b) i styremøte nr. 8 (2021 – 2023), 20. 

januar 2022.  

 

En skriftlig plan for det treårige krafttaket for mangfold og inkludering, er sendt fra NIF til 

KUD per 10. desember 2022.  

 

Det skal nå etableres en styringsgruppe for arbeidet. Styringsgruppen skal sikre politisk 

forankring av prosjektet i organisasjonen; prosjektets prioriteringer, tiltak og leveranser. 

 

Styringsgruppen oppnevnes for perioden vår 2022 til vår 2025, og den rapporterer til 

idrettsstyret via generalsekretæren. Generalsekretæren vil legge frem saker fra 



styringsgruppen til idrettsstyret, og det er generalsekretæren som er ansvarlig for at 

idrettsstyret får den nødvendige informasjon om styringsgruppens arbeid. 

Styringsgruppen får mandat til å beslutte prosjektets overordnede budsjetter og regnskap, 

innenfor de rammer som er gitt av Kulturdepartementet og Idrettsstyret. Prosjektets 

overordnede budsjetter inkluderer fordeling til de ulike (fire) prioriterte områdene, til de fire 

prioriterte leveransene i prosjektet, samt til pilotprosjekter. 

Videre får styringsgruppen mandat til å beslutte overordnede rammer for utlysning og 

tildeling av midler til pilotprosjekt, samt å beslutte konkretiserte prosjektplaner for hvert år 

eller halvår. 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret slutter seg til generalsekretærens forslag til rammer og mandat for

styringsgruppe for der treårige krafttaket for mangfold og inkludering (krafttaket

2. Idrettsstyret oppnevner Sebastian Henriksen fra idrettsstyret som leder for

krafttakets styringsgruppe.

3. Idrettsstyret utnevner som medlemmer av styringsgruppen:

▪ Fra idrettskretser: Troms og Finnmark idrettskrets (nestleder Inger

Lise Brones), Rogaland idrettskrets (påtroppende styreleder Siri

Ommedal) og en tillitsvalgt fra Oslo idrettskrets.

▪ Fra særforbund: Norges Basketballforbund (President Jan Hendrik

Parmann), Norges Rugbyforbund (President Per Thorkildsen)

og Norges Håndballforbund (2.Visepresident Ingrid Blindheim).

▪ Fra idrettsråd: Follo Idrettsråd (leder Nina Vøllestad).

Sak 94: Den regionale fylkesstrukturen 

Generalsekretæren innledet til saken. NIFs organisasjonssjef, Gro Holstad, orienterte videre. 

I den såkalte «Hurdalsplattformen» fremgår det at regjeringen vil «Oppløse 

tvangssammenslåtte fylkeskommuner som sender søknad etter vedtak i fylkestinget innen 1. 

juli 2022.» 

På bakgrunn av dette, er det igangsatt prosesser i flere av de sammenslåtte 

fylkeskommunene, med siktemål å avklare om fylkene skal søke oppløsning eller ikke. 

Idrettsstyret ble på møte nr. 6 i sak 63 (2021-2023), 16. november 2021, forelagt et notat fra 
NIFs juridiske avdeling, som slo fast at NIF ikke er forpliktet til å følge den statlige 
regionreformen. Idrettsstyret fattet følgende vedtak i saken: 

1. Idrettsstyret tok det fremlagte juridiske notatet av 9. november 2021 til etterretning.
2. Idrettsstyret legger til grunn:

a. At det ikke foreligger noen forpliktelse for NIF til å følge statens
fylkesinndeling når det gjelder antall idrettskretser og deres geografiske
område.

b. At nye idrettskretser kun kan vedtas av Idrettstinget.

Generalsekretæren er kjent med at idrettskretser som per tiden kan komme til å bli berørt av 

fylkesoppløsninger, forholder seg til fylkeskommunenes prosesser for mulig oppløsning på 

ulik måte. Det har derfor kommet frem et ønske fra berørte idrettskretser om å få tydelige 

signaler fra idrettsstyret med tanke på hvordan idrettskretsene skal gå frem i denne 

situasjonen. 



Idrettsstyret sa seg enig i generalsekretærens vurdering om at det er viktig å stille krav til en 

grundig konsekvensutredning som skal følge eventuelle forslag om opprettelse av nye 

idrettskretser til Idrettstinget i 2023. 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret ber om at det i forbindelse med eventuelle forslag om opprettelse av

nye idrettskretser til Idrettstinget i 2023 skal gjennomføres brede

konsekvensutredninger i forkant.

2. Idrettsstyret ber generalsekretæren utarbeide overordnede føringer for slike

konsekvensutredninger på bakgrunn av innspillene fra Idrettsstyret, og ber

generalsekretæren gjøre disse kjent i organisasjonen.

Sak 95: Samarbeid på idrettsområdet mellom Norge og Kina 

Generalsekretæren innledet til saken. Advokat i NIFs juridiske avdeling, Tord Jordet, 

orienterte videre. 

Dette idrettssamarbeidet har hatt et betydelig offentlig søkelys på seg, særlig de siste to 

årene. Nå i den siste tiden har særlig spørsmålet om bruken av spillemidler til dette arbeidet 

hatt et visst søkelys på seg. NIFs juridiske avdeling har gjort en vurdering av dette 

spørsmålet, og konklusjonen er at det ikke er grunnlag for å fortolke idrettsstyrets vedtak fra 

2017 slik at det begrenset NIFs adgang til å bruke spillemidler til å finansiere Kina-

samarbeidet. 

Generalsekretæren vil igangsette, i samarbeid med angjeldende aktører på norsk side, en 

evaluering av de idrettslige og kompetansemessige effektene av idrettens Kina-samarbeid. 

Denne evalueringen fremlegges for idrettsstyret i løpet av fjerde kvartal 2022. 

Vedtak: 

1. Idrettsstyret ba generalsekretæren igangsette, i samarbeid med de relevante

aktørene på norsk side, en intern evaluering av de idrettslige og kompetansemessige

effektene av idrettens Kina-samarbeid.

2. Evalueringen skal fremlegges for idrettsstyret i løpet av fjerde kvartal 2022.

3. Idrettsstyret tok den juridiske redegjørelsen i saken til orientering.

Sak 96: Orienteringssaker 

a) Organisering av idrettsgallaen

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering om organiseringen og eierskapet til

Idrettsgallaen - et samarbeid mellom Norges idrettsforbund og olympiske og

paralympiske komité (NIF), Norsk Tipping og NRK.

b) Intensjonsavtalen mellom Innovasjon Norge, NIF, LO og NHO

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering om status i oppfølgingen av

intensjonsavtalen mellom Innovasjon Norge, NIF, LO og NHO. Målsettingen er at

partene gjennom en god dialog utover våren 2022 finner frem til en god struktur



for de neste samarbeidsprosjektene og at idrettens arenaer spiller en viktig rolle i 

den sammenheng. 

c) Utvikling i antall ansatte i NIF

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering om utviklingen i perioden 2015 til 2021

på totalt antall ansatte, faste ansatte, midlertidig ansatte og kvinneandelen i

arbeidsstokken (fra 2016 til 2021). Idrettsstyret ble også presentert for en skriftlig

vurdering av det fremtidige bemanningsbehovet i NIF sentralt.

d) Digital forretningsutvikling – skape nye inntekter til norsk idrett

Leder av NIF Digital, Pål Kristen Rønnevik, gav idrettsstyret en orientering

knyttet til digital forretningsutvikling.

NIF har de senere årene jobbet med å legge til rette for en betydelig økning av 

inntekter fra digitale tjenester/konsepter. Målet med dette arbeidet er å bidra til 

en betydelig økning av inntekter til aktivitetsleddet, samt sikre bidrag til 

finansiering av de digitale fellestjenestene eller andre verdiøkende tjenester til 

norsk idrett. 

Arbeidet med å tilrettelegge for nye forretningskonsepter som gir inntekter til 

norsk idrett er komplekst og i stor grad nybrottsarbeid. Arbeidet må ses i nær 

sammenheng med særlig arbeidet med å sikre kvalitet på data og fornyelse av 

idrettens felles plattform.  

e) Orientering om fagteam

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering om status i arbeidet i administrative

fagteam.

Det ble gjennomført en evaluering av teamene i 2021, og det vil bli gjort noen

endringer som følge av den evalueringen. Generalsekretæren skal blant annet se

på både ledelsen av teamene og antall team, ved siden av å justere mandatene.

f) Oppdatert liste over oppnevnte og nedsatte grupper og utvalg

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering knyttet til sammensetningen av

oppnevnte og nedsatte grupper og utvalg som har representasjon fra idrettsstyret.

Generalsekretæren vil fremlegge en kompletterende oversikt til idrettsstyremøtet

26. april 2022.



g) Ungdom og unge voksne

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering om status i det strategiske arbeidet med

ungdom og unge voksne i norsk idrett, med særlig henblikk på:

• Ungdomsløftet 2012-2022

• Konferanse/seminar høsten 2022/våren 2023

• En ev. revidere Retningslinjer for ungdomsidrett

• Mentorprogram for unge ledere i samarbeid med Norges

Studentidrettsforbund

h) Oppsummering av OL/PL i Beijing 2022

Toppidrettssjef Tore Øvrebø gav idrettsstyret en oppsummering av forberedelser

til og resultater under OL og Paralympics i Beijing 2022.

Målsetningen ble nådd i OL, mens målene for Paralympics ble nådd med tanke på 

antall gull, men ikke med tanke på totalt antall medaljer. 

Under OL tok alle de deltakende norske særforbundene medaljer. Det er første 

gang i historien. 

Idrettsstyret gav honnør til det grundige arbeidet i regi av Olympiatoppen og 

særforbundene som ligger til grunn for svært gode norske olympiske og 

paralympiske resultater i Beijing. 

i) Medarbeiderundersøkelse i NIF

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering om 2021-utgaven av den årlige

medarbeiderundersøkelsen i NIF. Plan for oppfølging av denne undersøkelsen er

utarbeidet av HR og kultur, og eies av NIFs ledergruppe. Oppfølgingsansvaret

ligger i linjen og understøttes av HR og kultur.

j) Uttak til Deaflympics 1.-15. mai 2022

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering om uttaket til Deaflympics 1.-15. mai

2022 i Caxais do Sul i Brasil.

Følgende utøvere vil representere Norge:

• Ali Reza Houshyar (kampsport/karate)

• Johanne Viken Flaten (orientering)

• Dag Bøe (orientering)

• Leif Foss (orientering)

• Lag orientering til Super Sprint Relay (dame + herre, endelig utøveruttak
tas under arrangementet)

• Jan Roger Andersson (bordtennis)

• Tobias Allers-Hansen (friidrett)



• Andrea Hjellegjerde (golf)

k) Ledermøtet 2022
Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering knyttet til planlegging og gjennomføring
av NIFs Ledermøte 20.-22. mai 2022 i Tromsø.

l) Lovhjemmel for behandling av særlige kategorier av

personopplysninger

Advokat i NIFs juridiske avdeling, Guro Aurtande, orienterte i saken.

Personvernregelverket krever at all behandling av personopplysninger må ha et 
lovlig hjemmelsgrunnlag. Behandling av visse personopplysninger krever et særlig 
behandlingsgrunnlag. I NIF behandles slike opplysninger blant annet i forbindelse 
med saker for NIFs domsorganer, der formålet ofte er å få personer som f.eks. er 
straffedømt for seksuelle overgrep i idretten, utelukket fra idretten for å hindre 
gjentagelser. For behandling av slike særlige kategorier av opplysninger, kreves 
det etter EUs personvernforordning at den enkelte samtykker eller at 
behandlingen er hjemlet i nasjonal lovgivning.   

NIF har fått opplyst at KUD har igangsatt et lovarbeid for å etablere en særlov der 
behandling av personopplysninger innen manipulering av idrettskonkurranser og 
antidoping blir ivaretatt. Datatilsynet har på bakgrunn av KUDs lovarbeid gitt 
tillatelse til slik behandling.  

NIF har overfor KUD redegjort for behovet for lovhjemmel også i andre saker, 
f.eks. i saker som gjelder seksuelle overgrep. KUD har nylig formidlet til NIF at
Justisdepartementets lovavdeling er usikre på om personvernforordningen gir
norske myndigheter adgang til å gi en lovhjemmel for behandling av særlige
kategorier av opplysninger i disse sakene, og at det i lovforslaget som snart skal på
høring ikke er foreslått å gi NIF et behandlingsgrunnlag for disse sakene.

Generalsekretæren har derfor igangsatt et arbeid for å kartlegge hvordan andre 
europeiske land håndterer tilsvarende problemstilling. NIFs juridiske avdeling har 
vurdert at forordningen gir adgang til å etablere en lovhjemmel som vil dekke 
NIFs behov, og har også bestilt en ekstern juridisk vurdering fra 
personverneksperter. Det vil deretter bli foretatt en fornyet vurdering av hvordan 
NIF bør håndtere behandlingen av denne type opplysninger fremover. 

m) Idrettens Hus 2024
Leder for Kommersiell forretningsutvikling i NIF, Rune Midthaug, orienterte i
saken.

NIFs leieavtale med Ullevaal Stadion AS går ut 31.12 2023, og prosessen med å se 
på mulige løsninger for Idrettens Hus 2024 ble igangsatt av idrettsstyret i møte 
nr. 43 (2015-2019), sak nr. 363, 11. mars 2019. 

NIF har i tråd med tiltaks- og fremdriftsplanen som ble presentert på 
idrettsstyrets møte nr. 2 (2021-2023), 18.-19. august 2021, sak 21, og i 
idrettsstyrets møte nr. 6 (2021-2023), 16. november 2021, sak 61, gjennomført 
flere møter med Ullevaal Stadion AS og særforbundene. Midthaug orienterte 
idrettsstyret om utviklingen i saken siden saken sist ble belyst for idrettsstyret. 



Idrettsstyret ble også orientert om status i salgsprosessen knyttet til NIFs 
eventuelle salg av 3. og 4. etasje i Dråpen. 

Generalsekretæren vil fremlegge en sak for beslutning til idrettsstyret når de 
nødvendige avklaringer og vurderinger er foretatt i saken.  

n) NM-veka
Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering om NM-Veka – 24-27. mars 2022 i
Bergen og Voss. NM-Veka er et samarbeid mellom NRK og Norges Idrettsforbund
med Norsk Tipping som hovedsponsor.

Idrettsstyret fikk også en orientering om at NM-Veka sommer 2023 og 2024 
tildeles hhv. Stjørdal (Trøndelag idrettskrets som arrangør) og Hamar (Innlandet 
idrettskrets som arrangør). 

o) Henvendelse fra OIK til NIFs lovutvalg

Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering knyttet til oppfølgingen av Oslo
idrettskrets (OIK) brev til NIFs lovutvalg den 9. november 2021 vedrørende
behandlingen av to saker på det ekstraordinære idrettstinget 2021.

Lovutvalget har behandlet henvendelsen, og Lovutvalgets uttalelser er i samsvar 
med generalsekretærens vurdering, og det er ikke grunnlag for OIKs anførsler. 
OIK vil bli gjort kjent med lovutvalgets uttalelse etter Idrettsstyrets møte. 

p) Politiattest
Idrettsstyret fikk en skriftlig orientering blant annet om arbeidet NIF nå gjør for å
sikre at personer som tidligere har levert gyldig politiattest, men som i etterkant
dømmes for straffbare forhold relevant for idrettens politiattest, kan oppdages og
tas ut av idretten.

Generalsekretæren vil legge frem en egen vedtakssak om dette til styremøtet 26. 
april 2022.  

q) Russland – Ukraina

Generalsekretæren innledet til saken. Leder samfunnskontakt og idrettspolitikk i
NIF, Frida Blomgren, orienterte videre.

Idrettsstyret ble informert om hvordan administrasjonen har fulgt opp saksfeltet 
knyttet til krigen i Ukraina, herunder om møter med KUD, UD, UDI, og ulike 
NGO´er. 

NIF vil aktivt støtte Røde Kors sin innsamlingsaksjon for Ukraina, og det foregår 
per tiden et omfattende forberedelsesarbeid, som NIF deltar i, med tanke på 
hvordan den eskalerende flyktningsituasjonen best kan håndteres – og hvordan 
idretten best kan bidra. 

r) Status OL/PL-sondering
Idrettsstyret fikk en kort orientering om status i sonderingsarbeidet for et ev.
fremtidig vinter-OL/PL i Norge.



Utvalget som gjennomfører sonderingen internt i idretten, vil legge frem sin 
rapport for idrettsstyret i styremøtet 26. april 2022.  

s) Orientering om dispensasjonssøknader
Generalsekretæren orienterte i saken.

Norges Fotballforbund (NFF) søkte i brev til NIF av 8. desember 2021 om 
dispensasjon fra NIFs lov § 2-4 for tre tingvalgte organer; Forbundsstyret, 
Klubblisensnemnda og Klagenemnda for klubblisens. Søknadene gjaldt for 
forbundstinget 2022 til forbundstinget 2024.   

Disse søknadene ble innvilget. Iht. NIFs delegasjonsreglement pkt. 2.2 har NIFs 
generalsekretær myndighet til å behandle søknader om dispensasjon. 

Sak 97: Eventuelt 

• Fratreden fra idrettsstyret
Idrettsstyret tok til etterretning at nestleder i NIFs utøverkomité, Øyvind Watterdal,
fratrer som vara til idrettsstyret for lederen av NIFs utøverkomité, Astrid Uhrenholdt
Jacobsen.

• Parastrategien
Generalsekretæren gav idrettsstyret en status i arbeidet med oppfølgingen av
parastrategien. Denne saken vil bli belyst på NIFs Ledermøte 20.-22. mai 2022 i
Tromsø.

• World Winter Games 2023
Special Olympics-arrangementet World Winter Games 2023 i Kazan, Russland, er
avlyst pga. den russiske krigføringen i Ukraina. Generalsekretæren vil gjøre en
overordnet sondering rundt mulighetene som ev. måtte være for at Norge kan påta
seg et ansvar i kjølvannet av dette.

• Særforbund med lave medlemstall
Generalsekretæren vil til idrettsstyremøtet 26. april 2022 legge frem en orientering
knyttet til konsekvensene for særforbund som over tid utvikler et medlemstall som
ligger under grensen for å bli tatt opp som eget særforbund i NIF.

Det ble gjennomført «Åpen time» for media og organisasjonen 17. mars 2022. 
Neste ordinære styremøte er 26. april 2022. 




