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Vedtakssaker 

Sak 57/2020-2022 Digitaliseringsløftet finansiering 

 

Viser til Sak 57/2020-2022 Digitaliseringsløftet finansiering som ble 

behandlet i styremøte nr 6 hvor styret fattet følgende vedtak: 

 

Styret i MRIK ber administrasjonen innarbeide vår andel av 

digitaliseringsløftet i driftsbudsjettet for 2021.  

 
Fra saksfremlegget til Sak 57 finner en følgende begrunnelse for saken: 

 

I forbindelse med NIF sin spillemiddelsøknad for 2021 ble det søkt om 

22,6 mill kroner til digitalisering. Av dette beløpet var 10,5 mill til digital 

sikkerhet. Det ble totalt søkt om 777 mill til post 1-4, men tildelingen var 

på kroner 750 mill, altså en underdekning på kroner 27 mill. Brorparten 

av dette var underfinansiering av digitaliseringen og disse midlene må 

derfor skaffes tilveie på andre måter. 

På idrettsstyremøte den 19.januar ble det vedtatt følgende 

finansieringsplan: 

Sørskilt søknad til KUD på investeringer knyttet til sikkerhet: 7,0 mill 

NIF’s andel: 7,4 mill 

Særforbundenes andel: 6,5 mill 

Idrettskretsenes andel: 1,7 mill 

 

Etter at styret i MRIK behandlet saken er følgende endringer skjedd: 

1) Særforbundenes andel er redusert til kroner 3,6 mill 

2) Idrettskretsenes andel er redusert til 1,6 mill og for MRIK utgjør 

dette kroner 93 241 noe som tilsvarer 5,83% av tilskuddet vi får fra 

NIF. 

3) Styreledere i IK’ene har sendt et felles brev til idrettsstyret  

(vedlagt) hvor de ber om en del tilbakemeldinger knyttet til bl.a 

prioriteringer i prosjektet, samt et langtidsbudsjett som tydelig viser 

investeringer og driftskostnader etter 2021. 

4) Idrettsstyret utsatte godkjenning av budsjettet i påvente av en 

klarering knytt til finansiering av digitaliseringsarbeidet. 

Idrettsstyret må behandle vedta sitt budsjett den 9.februar grunnet 

frister for innsending av budsjett til departementet.  
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Det er videre viktig for oss at dette bidraget ikke gjøres gjennom trekk i 

rammetilskuddet, men heller faktureres oss som en ekstra kostnad. I 

forhold til vårt vedtatte langtidsbudsjett og i forbindelse med 

kommunikasjon til andre finansieringsinstitusjoner er det viktig at 

rammetilskuddet fra NIF er så reelt som mulig. 

Det er også viktig for oss å påpeke at dette utgjør en betydelig del av vårt 

driftsbudsjett. Vi vil i tillegg får en reduksjon i 20% av 

kompetansetilskuddet for 2021 (siden 1 mill er foreslått brukt til 

finansiering av digitaliseringsarbeidet). I tillegg vil vi få en innfasing av 

arbeidsgiverandelen til Statens pensjonskasse. Summen av dette gjør at 

vi vil få betydelige konsekvenser for vår drift og det må derfor 

gjennomføres strenge prioriteringer 

 

Nytt vedtak 

Styret i MRIK tar til etterretning forslaget om finansiering av 

digitaliseringsarbeidet for 2021. 

For MRIK betyr dette kroner 93 241 og utgjør 5,83% av 

rammetilskuddet fra NIF, noe som gir betydelige 

driftskonsekvenser for oss. 

MRIK ber videre om at vi faktureres for dette beløpet og ikke 

trekkes i tilskudd slik foreslått. 

Styret i MRIK er bekymret for måten digitaliseringsprosjektet er 

styrt på når det gjelder økonomistyring og langtidsplanlegging av 

prosjektet.   

Styret i MRIK ber administrasjonen innarbeide vår andel av 

digitaliseringsløftet i driftsbudsjettet for 2021. 
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Molde, tirsdag 07.02.21 

 


