
1 

 

 
 
 
 

HEDMARK IDRETTSKRETS    
  
PROTOKOLL 
KRETSSTYREMØTE 
 
Møte nr. 3/2015 
 
Dato/tid: Mandag 23.03.2015 Kl 16.00 – 17.00 
Sted:       Idrettens Hus, Ottestad. 
 
Til stede: Tor Rullestad, Mette Thorslund, Morten Gustu, Lasse Stensbøl, Hilde Kristin 
Korbøl, Ragnhild Hagen 
                  
Fra adm.: Vidar Steimler, Ingvild Reitan og Helen Skansen 
 
 
 
 
 

Sak 09/2015: Idrettskoordinator i Glåmdal 
 
FINANSIERING AV IDRETTENS ANDEL I PROSJEKTET «FOLKEHELSE OG FYSISK 
AKTIVITET I GLÅMDAL» 
 
Bakgrunn 
Regionalt kompetanseknutepunktet i Glåmdal startet som et toårs-prosjekt 1. februar 2013. 
Finansieringen er en tredeling med Hedmark fylkeskommune, regionrådet i Glåmdal og 
Norges Idrettsforbund.  
Fylkeskommunen og regionrådet vedtok finansiering for 2013 og 2014, med kr. 250 000,- 
hver pr. år.  
NIF gikk inn med midler for 2013. Dette var kr. 100 000,- gjennom folkehelsemidler og kr. 
100 000,- direkte fra NIF sentralt. 
For 2014 søkte Hedmark Idrettskrets om folkehelsemidler fra NIF til finansiering av idrettens 
tredjedel i prosjektet. Prosjektet fikk imidlertid ikke folkehelsemidler. 
 
Regionrådet i Glåmdal og Hedmark fylkeskommune har vedtatt å finansiere hver sin 
tredjedel i ytterligere to år (2015-2016). 
 
I møte på Hamar medio november med Hedmark Idrettskrets og Hedmark fylkeskommune 
sa NIF v/Inge Andersen seg villig til å bidra i to år til (2015-2016). 
I det samme møtet ble det tatt opp at NIF ikke hadde bidratt i 2014, men at Hedmark IK 
kunne vurdere å dekke opp det som manglet.  
Nestleder i styret i Hedmark IK, Mette Thorslund, hadde på dette tidspunkt ikke tilstrekkelig 
informasjon fra kretsens administrasjon om situasjonen i prosjektet og trodde at det var 
snakk om å dekke resten av året. Situasjonen er at prosjektet mangler kr. 200 000,- for å gå i 
balanse for 2014. Dette fordi søknaden fra Hedmark idrettskrets om folkehelsemidler ikke ble 
innvilget. 
 
NIF har i ettertid presisert at bidraget de vil stille med i 2015 og 2016 er kr 100.000.- pr år. 
Dette innebærer i praksis at det mangler kr 200.000.- av idrettens andel for 2014. Nord-Odal 
kommune, som har arbeidsgiveransvaret for prosjektleder, har forskuttert disse midlene. 
Videre mangler det kr 100.000.- av idrettens forventede andel i 2015, og tilsvarende i 2016. 
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Drøfting 
Hedmark idrettskrets har hele veien i arbeidet med å få på plass regional idrettskoordinator i 
Glåmdal arbeidet under forutsetning av at finansieringen skulle skje med «friske midler».  
Dette skjedde i 2013. NIF forutsatte at finansieringen for 2014 skulle skje gjennom søknad 
på folkehelsemidler. Det ble søkt på dette gjennom Hedmark idrettskrets, men problemet var 
at folkehelsemidler aldri ble realisert i 2014. Omfanget av dette ble i praksis ikke endelig klart 
for idrettskretsens styre før på slutten av 2014, og det var da i praksis ikke mulig å reversere 
ansettelsen. Det ble parallelt med dette besluttet å videreføre prosjektet ut 2016, basert på 
finansiering av NIF. Kontrakt med prosjektleder ble fornyet, og først ut på nyåret 2015 ble det 
klart at NIF nå begrenser sitt bidrag til kr 100.000.- pr år. 
Idrettskretsen har på bakgrunn av hendelsesforløpet og uklare avtaler med NIF derfor havnet 
i en vanskelig situasjon. Lokalt, er det idrettskretsen som representerer NIF i forhold til de 
andre avtalepartnene i saken. Dersom idrettskretsen nå skal trekke seg fra samarbeidet, vil 
det bety at et svært vellykket og fremtidsrettet prosjekt havarerer. Det vil dessuten uansett 
være nødvendig å finansiere etterslepet fra 2014, og akkumulert etterslep i 2015 (avhenger 
av når kontrakt med prosjektleder eventuelt kan sies opp). 
Selv om idrettskretsen mener at det ikke er riktig at disse midlene skal tas fra eget budsjett, 
er det nå av stor betydning for vår troverdighet og videre samarbeid med Hedmark 
fylkeskommune, og Regionrådet i Glåmdal at idretten tar ansvar for inngåtte forpliktelser. 
Styret i Hedmark idrettskrets mener derfor at kretsen må ta dette ansvaret ovenfor 
samarbeidspartnerne, og at prosjektet fullføres ut 2016. 
Samtidig må idrettskretsen arbeide for å dekke inn det budsjettmessige underskuddet dette 
medfører. Primært gjennom å få NIF til å ta større del av ansvaret. Sekundært søkes det 
dekket inn gjennom alternative finansieringskilder / innsparingstiltak. 

 
 
Vedtak: 
Hedmark idrettskrets tar ansvar for idrettens forpliktelser i forhold til prosjektet 
«Folkehelse og fysisk aktivitet i Glåmdalen», dekker utestående beløp, kr 200.000.- for 
finansiering av prosjektlederstillingen i 2014. Videre forplikter idrettskretsen seg til å 
bidra med kr 100.000.- i prosjektet i 2015, og tilsvarende i 2016. 
Administrasjonen, ved organisasjonssjef, skal søke å dekke inn kostnadene. Primært 
ved sentral finansiering via NIF, sekundært ved å søke budsjettmessig underskudd 
dekket gjennom andre tiltak. 
 

 
 
 
 
 

Sak 10/15: Prosjekt Funkis IL 
 
Det vises til styrevedtak i mailmøte i sak 8/15 og på grunn av økonomiske utfordringer 
ønskes saken belyst på ny. 
 
 
Økonomi: 
Økonomien i prosjektet er noe uklar, og vi jobber videre for å få oversikt. Ansettelse og 
stillingsbrøk for Vidar Alberti er fullt avhengig av tilskudd fra samarbeidspartnere. 
Bidragsytere i prosjektet for 2014 har vært Extrastiftelsen, 4 kommuner og Hedmark 
fylkeskommune. Det må for 2015 og 2016 jobbes for å få med flere samarbeidspartnere, slik 
at prosjektet kan fortsette.  
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Ansettelsesforhold: 
Stange kommune utbetaler lønn til prosjektleder Vidar Alberti t.o.m. mars 2015.  
F.o.m. 1. april overtar HIK arbeidsgiveransvaret, og vi er i dialog med Norges idrettsforbund 
ift kontrakt og løsninger. 
 
Extrastiftelsen: 
Hedmark idrettskrets har utført regnskapsføring og Sandberg Revisjon AS har foretatt 
revisjon av prosjektet for 2014. 
Fabelaktiv AS har levert økonomisk rapport og revisjonsrapport for 2014 for prosjektet. 
Full økonomisk rapportering for 2014 er innsendt Extrastiftelsen, og godkjent. 
Midler for 2015 er tildelt og utbetalt prosjektet. 
 
Kommuner, fylkeskommune m.fl.: 
Vi har utarbeidet en statusrapport for 2014, og en fremdriftsplan for 2015. 
Disse rapportene vil, sammen med hovedsøknaden fra 2013, utgjøre søkergrunnlag til 
kommuner og fylkeskommune for 2015. 
Vi vil i tillegg sende søknad om midler til andre potensielle samarbeidspartnere, bl.a. PTØ-
senteret, Sparebanken Hedmark og Stange og Romedal Brannkasse. 
 
Samarbeid: 
Heidi Bråten (IKI) er ansatt i 50% stilling gjennom Norges idrettsforbund for å arbeide med 
funksjonshemmede i Hedmark fylke.  
Prosjektet Funkis IL er et lokalt tiltak for funksjonshemmede i regi av Hedmark idrettskrets 
med nedslagsfelt i Hamarregionen. Det er gjort mye godt arbeid i prosjektet i 2014, som 
svake grupper og deres familier drar nytte av.  
Et fremtidig samspill mellom Vidar Alberti og Heidi Bråten kan skape mer og bedre aktivitet 
for funksjonshemmede i Hedmark. 
 
 
 
 
 
 
Vedtak: 
Hedmark idrettskrets fortsetter å arbeide for prosjektets eksistens, og utarbeider nød-
vendige avtaler ut fra prosjektets økonomiske rammer. 

 
 
 
 
 
 
 

                   
 
 
Ottestad 08.04.2015 
Helen Skansen 
 
 


