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  Til stede Forfall Ikke møtt 

Leder: Sveinung Oftedal  X   

Nestleder: Kate Hege Nielsen X   

Medlem: Lars Trælvik X   

Medlem: Hedi-Anne Birkeland  X  

Medlem: Caroline Saastad           X  

Medlem: Pia Kristensen Moe X   

Medlem: Karmjit Grewal          X            

Ansattes repr. vara: Rune Hebjerk X   

1. varamedlem: Mojtaba Ameri  X  

Generalsekretær: Magne Brekke X   

Seniorrådgiver: Robert Gausen X   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Audun Eikeland fra administrasjonen deltok i behandlingen av sak K-122, 123 og 125. 

Tone Holm Dagsvold fra administrasjonen deltok i hele møtet. 

 

Sakliste: 

 

K-122 Godkjenning - KS-protokoll nr. 13/2020-2022  

K-123 Klagesak kommunalt bidrag fra Sentrum Kickboxingklubb 

K-124 Konflikt relatert til Oslo Bedriftsidrettskrets 

K-125 Utvikling Ekeberg – status og fremdrift 

K-126 Finansiering av digitale tjenester 

K-127 Åpenhetsprinsipper og økonomistyring 

K-128 Arbeidsgiveransvar 

K-129 Oslo Idrettsråd 

K-130 Møteplan 1. halvår 2022  

K-131 Orienteringssaker  

- Regnskapstjenester for IL  

- Medarbeiderundersøkelse  

- Oslobudsjettet 2022  

- NIF lederforum 7.desember 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

K-122 Protokoll 

KS-protokoll nr. 13/2020-2022  

 

Vedtak: 

Protokollen ble godkjent. 

 

 

K-123 Klagesak kommunalt bidrag fra Sentrum Kickboxingklubb 

Audun Eikeland fra administrasjonen innledet til saken. Sentrum Kickboxingklubb har 

klaget på avslag på kommunale bidrag. Styret behandlet tilsvarende klage fra samme 

klubb i sitt møte i august 2021 (sak K-98). 

 

Styret fant ingen nye opplysninger i saken som endrer tidligere innstilling til klagen. 

 

Vedtak: 

Klagen fra Sentrum Kickboxing Klubb ble ikke tatt til følge. 

 

 

K-124  Konflikt relatert til Oslo Bedriftsidrettskrets 

Generalsekretæren orienterte om utviklingen i saken om Oslo Bedriftsidrettskrets. OIK 

er kalt inn til et møte med NIF 13. desember. 

   

Vedtak: 

Kretsstyret tok saken til orientering og ba AU og generalsekretæren følge opp saken 

som angitt i saksfremlegget. 

 

 

K-125 Utvikling Ekeberg – status og fremdrift 

Generalsekretæren orienterte om status for utviklingsarbeidet på Ekeberg, herunder 

forhandlingene med Oslo kommune, det avsluttende rehabiliteringsprosjektet, samt 

forholdet til entreprenør.  

 

Kretsstyret er tilfreds med at Oslo kommune har lagt frem en troverdig fremdriftsplan 

for det videre arbeidet med leieavtalen. 

 

Vedtak: 

Kretsstyret tok saken til orientering og ba generalsekretæren følge opp i tråd med de 

merknader som kom frem i møtet. 

 

 

K-126  Finansiering av digitale tjenester 

Generalsekretæren innledet til saken. NIF har bedt om tilbakemelding fra særforbund 

og idrettskretser på spørsmål om finansiering av digitale tjenester.  

 

Styret gikk gjennom problemstillingene i høringen, og administrasjonens forslag til 

svar. Styret ønsker å gi et forbehold i støtten til spørsmålet om hovedprinsippene i ny 

modell for finansiering av grunntjenester. Forbeholdet knytter seg til at formuleringen 

åpner for en vid definisjon av hva som er hensiktsmessig å fakturere som en 

grunntjeneste. Kretsstyret ønsker forutsigbarhet for fremtidige kostnader til 

digitalisering. 



 
 

Vedtak: 

Kretsstyret ba administrasjonen om å gi høringssvar i tråd med saksnotatet og de 

merknader som kom frem i møtet. 

 

 

K-127  Åpenhetsprinsipper og økonomistyring 

Generalsekretæren innledet til saken. OIK har i e-post fra NIF, 9. november 2021, 

mottatt pålegg om endringer i egen økonomiforvaltning. Dagens praksis følger vedtak 

fra sak K-105 (juni 2017). 

 

Kretsstyret mener NIFs instrukser tar opp igjen prinsipielle og juridiske spørsmål som 

ble behandlet i kretsstyret i 2017. Kretsstyret finner ikke grunnlag for å endre dagens 

praksis. 

 

Vedtak: 

Kretsstyret finner det ikke akseptabelt at NIF legger begrensninger for kretsens 

økonomistyring eller administrative rutiner gjeldende rollen som idrettsråd i Oslo. 

 

 

K-128 Arbeidsgiveransvar 

 Generalsekretæren innledet til saken. Ulike diskusjoner og konfliktsaker i norsk idrett 

har synliggjort ulike syn i organisasjonen om hvor arbeidsgiveransvaret og 

styringsretten reelt hører hjemme.  

 

Styret gikk gjennom de juridiske vurderingene om temaet, og diskuterte egen posisjon 

og ansvar vedrørende styringsrett og arbeidsgiveransvar. 

 

Vedtak: 

Kretsstyret legger til grunn at samtlige årsverk i OIK har kretsstyret som sin reelle 

arbeidsgiver. 

 

 

K-129  Oslo Idrettsråd 

Generalsekretæren innledet til saken. Styret i Oslo Idrettskrets er både styre for 

idrettskretsen og Oslo Idrettsråd. Virksomheten er dominert av idrettsrådets oppgaver 

med finansiering fra Oslo kommune.  

 

Kretsstyret diskuterte den formelle organiseringen av Oslo Idrettsråd i lys av 

diskusjonen om styringsrett og arbeidsgiveransvar i norsk idrett.  

 

Vedtak: 

Kretsstyret ba generalsekretæren om å utrede opprettelse av Oslo Idrettsråd som egen 

juridisk enhet, og komme tilbake med saken til neste styremøte. 

 

 

K-130 Møteplan 1. halvår 2022  

 Styret diskuterte møtekalender for 1. halvår 2022. 

 

Vedtak: 

Generalsekretæren lager forslag til møteplan som godkjennes på e-post. 



 
 

K-131 Orienteringssaker  

Regnskapstjenester for IL  

Generalsekretæren orienterte om status for overtagelse av regnskapstjenester for 

idrettslag. 

 

Medarbeiderundersøkelse  

Generalsekretæren orienterte om resultater fra medarbeiderundersøkelsen. 

 

Oslobudsjettet 2022  

 Generalsekretæren orienterte om status for budsjettarbeidet. 

 

NIF lederforum 7.desember 

 Generalsekretæren orienterte om deltagelse på NIFs lederforum. 

 

 

 


