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Tidsbilde til våre etterkommere:
To uker før fristen for å sende ut sakspapirene til det 45. ordinære idrettskretstinget i Rogaland 

stoppet Norge, slik vi kjente det, opp. Koronaviruset, som vi fram til da hadde hørt oppstod i Kina, 
hadde over tid gradvis spredt seg rundt om på vår lille klode, blant annet fra Mellom-Europa, hvor 

også mange nordmenn hadde vært på vinterferie. 12. mars 2020 vil for alltid være en historisk dato. 
Den dagen vedtok regjeringen Solberg å “stenge ned” Norge. 

Verden hadde fått en pandemi av dimensjoner. Land over hele kloden skulle de neste månedene 
oppleve høye antall dødsfall i befolkningen. Viruset rammet først og fremst våre eldre, og folk i såkalte 

risikogrupper. Mennesker med underliggende sykdom. Landene valgte ulike strategier, med ulike 
resultater, så langt vi vet når dette skrives. Verden venter i spenning på en vaksine.

I Norge fikk nedstengningen naturlig nok også store konsekvenser for næringslivet, det offentlige, 
frivilligheten – og hele befolkningen. Permitteringer og oppsigelser fulgte i stor skala. Hjemmekontor 

ble normen. Vi måtte i første fase holde oss i egen kommune. Våre svakeste på sykehus og sykehjem 
fikk ikke motta besøk. Hygienereglene var på alles lepper. Antibac fantes nesten overalt.

Situasjonen førte til et stort behov for ulike økonomiske redningspakker i hele samfunnet. Der andre 
land hadde statsgjeld, var Norge heldigere stilt. I tiden før pandemien slo til hadde Norge et oljefond 

med ubegripelige 10 000 milliarder kroner! Den norske regjering, Stortinget og folket var bedre rustet 
enn veldig mange andre land, noe vi alle var takknemlige for. Regjering og stortinget kunne dermed 

med det norske folks midler gradvis kvittere ut ulike økonomiske redningspakker.

Norsk idrett ble som samfunnet forøvrig rammet. Først og fremst fordi barn, unge og medlemmer i 
alle aldre ikke lenger hadde tilgang til de sosiale felleskapene idrettslagene våre er. Den fysiske 

aktiviteten stoppet opp, og man må tilbake til andre verdenskrig og “idrettsstreiken” for å finne  en 
parallell. Mange idrettslag fikk også økonomiske utfordringer. Andre klarte seg bedre.

Idrettskretstinget vårt måtte som en konsekvens av nasjonale myndigheters reguleringer utsettes fra 
25. april 2020. Både styret og administrasjonen måtte omprioritere oppgavene. Under ledelse av 

idrettsforbundet samarbeidet særforbund og idrettskretser med å følge opp konsekvenser og 
framskaffe faktagrunnlag og drive påvirkning av myndigheter for å få til gode løsninger. På samme 

måte fulgte idrettsrådene opp lokale myndigheter. Rogaland fylkeskommune var tidlig ute og forsikret 
oss om at de stod for de løfter om støtte som RIK årlig mottar. 

RIKs avtroppende styre ble som en naturlig følge av utsettelsene sittende lenger på post. Denne 
rapporten med tilhørende sakspapirer og vedlegg handler om år 2018 og jubileumsåret 2019. 

Og for den som leser dette i framtid oppfordrer vi deg til å lese mer om denne tidsperioden 
på det vi i år 2020 kaller internett :-)

KORONAPANDEMIEN
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1.0  Konstituering

1.1  Godkjenne de fremmøtte representantene

Idrettskretsstyret har kontrollert listen over fullmakter.
Styret i Rogaland Idrettskrets innstiller på at representantene 
godkjennes.

Forslag til vedtak:
Idrettskretstinget godkjente de frammmøtte representantene.

1.2  Velge dirigent(er)

Idrettskretsstyrets forslag til valg av dirigent:
Kåre Strand

Forslag til vedtak:
Idrettskretstinget valgte Kåre Strand som dirigent.

1.3  Velge sekretær(er)

Idrettskretsstyrets innstilling
Wenche Salte fra administrasjonen.

Forslag til vedtak
Idrettskretstinget valgte Wenche Salte som sekretær.

1.4  Representanter til å underskrive protokollen

Idrettskretsstyrets innstilling
Vedtak 2. september 2020

Forslag til vedtak
Sett inn

1.5  Godkjenne innkallingen

Idrettskretsstyrets innstilling
Idrettskretstinget godkjenner innkallingen.

Forslag til vedtak:
Idrettskretstinget godkjente innkallingen.

1.6 Godkjenne sakslisten

Idrettskretsstyrets innstilling
Idrettskretstinget godkjenner forslag til saksliste.

Forslag til vedtak:
Idrettskretstinget godkjente sakslisten.

1.7  Godkjenne forretningsorden

Forslag

1. Tinget ledes av de valgte dirigenter. Disse ordner ledelsen av 
møtet seg imellom. Protokollen føres av de valgte sekretærer.

2. Ingen representant gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme 
sak. Med unntak for innledningsforedraget, og for de represen- 
tanter hvis forslag står i sakslisten, settes taletiden til 5 minutter 
første gang og 3 minutter andre og tredje gang. Representanter 
som forlanger ordet til forretningsorden, har ett minutts taletid. 
Dirigentene kan foreslå forkorting av taletiden og strek for de 
inntegnede talere.

3. Øvrige møtende uten stemmerett: Idrettskretstingets opp-
nevnte utvalg, ledere i samarbeidende organisasjoner, RIKs 
organisasjonssjef og RIKs revisor er underlagt de samme 
bestemmelser.

4. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten og være 
undertegnet med organisasjonens og representantens navn. 
Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake – og nye forslag ikke 
settes fram – etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til 
votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten.

5. Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte 
stemmer, med de unntak RIKs- eller NIFs lov fastsetter. Blanke 
stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt.

6. Forslag og vedtak føres inn i protokollen, med antall avgitte 
stemmer for og mot.

7. Idrettskretstinget velger to representanter til å skrive under 
protokollen.

Idrettskretsstyrets innstilling
Idrettskretstinget godkjenner forslag til forretningsorden.

Forslag til vedtak:
Idrettskretstinget godkjente forretningsordenen.
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2.0  RIKsberetning, regnskap og revisjon 

2.1  Behandle årsberetninger

Bakgrunn:
Idrettskretsstyret legger fram årsberetning for perioden 
2018–2019 til godkjenning hos tinget.
Se RIKsberetning 2018-2019, fra side 8.

Idrettskretsstyrets innstilling
Idrettskretstinget godkjenner årsberetning for perioden 
2018–2019.

Forslag til vedtak
Idrettskretstinget godkjente årsberetningen for perioden.

2.2  Behandle regnskaper

Bakgrunn
Idrettskretsstyret legger fram økonomisk beretning for 2018–
2019. Idrettskretsstyret viser til meldinger fra tilsatt revisor og 
kontrollkomiteen, tatt inn i årsberetning.
Se RIK regnskap 2018 side 40 og RIK regnskap 2019 side 51.

Idrettskretsstyrets innstilling
Idrettskretstinget godkjenner framlagt regnskap for 2018 og 2019.
 
Forslag til vedtak
Idrettskretstinget godkjente framlagt regnskap for 2018 og 2019.

2.3  Engasjere revisor

Bakgrunn
Ifølge NIF-lov § 5-9 (g), skal idrettskretstinget engasjere stats-
autorisert/registrert revisor til å revidere kretsens regnskap.

Idrettskretsstyrets innstilling
Idrettskretstinget gir idrettskretsstyret fullmakt til å engasjere 
statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettskretsens 
regnskap.

Forslag til vedtak
Idrettskretstinget gir idrettskretsstyret fullmakt til å engasjere 
statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettskretsens 
regnskap.

2.4  Fastsette revisors honorar

Idrettskretsstyrets innstilling
Idrettskretstinget gir idrettskretsstyret fullmakt til å fastsette 
revisors honorar.

Forslag til vedtak
Idrettskretstinget gir idrettskretsstyret fullmakt til å fastsette 
revisors honorar.

3.0 Forslag og saker

3.1  Lov for Rogaland idrettskrets

Idrettskretsstyrets innstilling
Idrettskretsstyret vedtok 20.2.2020 ny lov for RIK. Det er ikke 
gjort tilføyelser eller endringer i lovnormen som krever 
idrettskretstingets godkjenning. Se loven på side 62 og 65

Forslag til vedtak:
Idrettskretstinget tok saken til orientering.

3.2 Strategisk viktige idrettsanlegg 

Idrettskretsstyrets innstilling
Idrettskretsstyret har i perioden med bistand fra areal- og 
anleggsutvalget utarbeidet strategi for “Strategisk viktige 
idrettsanlegg” i fylket. Se side 63 og vedlegg.

Forslag til vedtak:
Idrettskretstinget godkjente strategien.

3.3 Innkomne saker:

3.3.1 Høringsprinsipper
Det er kommet inn forslag om prinsipper for RIKs håndtering av 
høringer fra NIF til særforbund og idrettskretser.
Forslagsstiller er idrettsrådene i Randaberg, Sandnes, Sola og 
Stavanger. Se side 62.

Idrettskretsstyrets innstilling
Styret i RIK støtter forslaget, men foreslår en liten endring.

Forslag til vedtak:
Idrettskretstinget godkjente styret i RIK sitt forslag.

3.3.2  Lokale aktivitetsmidler til idrettsråd
Det er kommet inn forslag om at idrettsrådene i Norge skal kunne  
tildele seg 5 prosent av LAM dersom årsmøtene i idrettsrådene 
selv vedtar dette.  Videre foreslås det at RIK skal pålegges å 
opprette en gruppe (utvalg) som skal arbeide for dette mot NIF, 
særforbund og øvrige idrettskretser. 

Forslagsstiller er idrettsrådene i Randaberg, Sandnes, Sola og 
Stavanger. Se side 63.

Idrettskretsstyrets innstilling
Styret i RIK støtter fortsatt målsettingen, men ikke alle deler av 
forslaget.

Forslag til vedtak:
Idrettskretstinget godkjente styret i RIK sitt forslag.
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4.0  Langtidsplan og -budsjett

4.1 Langtidsplan og handlingsplan 2020-2024

Bakgrunn 
Idrettskretsstyret legger fram planen “Rogalandsidretten vil og 
skal” for tinget. Planen bygger på norsk idretts vedtatte plan 
“Idretten vil og skal” og RIKs tidligere planer og avtaler om 
samarbeid med Rogaland fylkeskommune. 

Planen består av en langtidsplan for Rogaland i den nasjonale 
idrettstingperioden, og en toårig handlingsplan for Rogaland fram 
til neste idrettskretsting i 2022. 

Planen er som “Idretten vil” på nasjonalt nivå et tillegg og en  
rettesnor for arbeidet i de andre organisasjonsleddene i Rogaland 
idrettskrets: Idrettslagene, idrettsrådene og særkretser/
-regions-ledd.  Se presentasjon av planen på side 68.

Idrettskretsstyrets innstilling
Idrettskretstinget har godkjent planen og legger den fram til 
godkjenning.
 
Forslag til vedtak
Idrettskretstinget godkjenner planen. 

4.2 Budsjett 2020-2022

Budsjettformat
RIK Budsjett 2020-2021 settes opp i tråd med regnskaps- 
oppsettet. I tillegg presenterer vi for idrettskretstinget et avdel-
ingsbudsjett som styret og administrasjonen styrer etter mellom 
idrettskretstingene. Avdelingene Folkepulsen, Talenter Mot 

Toppen og OLT Sørvest driftes mot et nullresultat gjennom å 
balansere over- eller underskudd mot den til enhver tid gjeldende 
avsetning.  Dermed handler det til enhver tid om å sikre økono-
misk grunnlag til RIKs kjerneoppgaver, og stadig økende for-
ventinger ift. moderniserings- og digitaliseringsprosessen.
Se RIKs budsjett for 2020–2022 på side 76.

Idrettskretsstyrets innstilling
Idrettskretstinget har godkjent budsjettet og legger dette fram til 
godkjenning.
 
Forslag til vedtak
Idrettskretstinget godkjenner budsjettet. 

5.0  Retningslinjer for fordeling av midler som er til 
  disposisjon for kretsen

Bakgrunn
Dette punktet i lovnormen kom inn etter idrettstinget i 2015. 
RIK hadde, inntil vi kom over på budsjettet til fylkeskommunen, 
øremerkede midler til støtte av andre kretsledd. Det har vi ikke 
lenger. Like fullt legger vi fram prinsipper for fordeling av de 
midler som er satt av til tilskudd i budsjettet.
Se sak på side 77.

Idrettskretsstyrets innstilling
Idrettskretstinget legger prinsippene fram til godkjenning av 
idrettskretstinget. 
 
Forslag til vedtak
Idrettskretstinget godkjenner prinsippene for tildeling av 
tilskuddene. 
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6.0 Valg

Valgkomiteens innstilling: 
Valgkomiteen har bestått av leder Elisabeth Faret og 
medlemmene Asle Torland og Anne Elisabeth Askeland. 
Varamedlem har vært An-Margitt Stendahl.
Valgkomiteen presenterer kandidatene.

Valgkomiteens innstilling:
Valgkomiteen innstiller følgende forslag:

6.1 Idrettskretsstyret 
Leder:  John Arve Hveding (50), Karmøy
Nestleder:  Siri Ommedal (50), Sandnes 
Styremedlemmer:  Torild Lende Fjermestad (58), Sandnes
  Laila Nemeth (52), Tysvær
  Staale Grude Haaland (57), Time
  Julia Anderberg (24), Stavanger
  Anders Myhra Nordin (31), Stavanger
Varamedlemmer: Anette Vigrestad (52), Hå
  Reidun Skretting (69), Kleppe

Vedtak:
Sett inn vedtak

6.2 Kontrollutvalg
Kontrollutvalg med to medlemmer og to varamedlemmer
Leder:  Tor Arvid Bruskeland (60), Sola
Medlemmer: Bente Bjerkreim (57), Ålgård
  Pete Seglem, Egersund
Varamedlemmer: Mette Høgsand (59), Stavanger
  Magne Bartlett (31), Stavanger

Vedtak:

Sett inn vedtak

6.3 Representanter til Idrettstinget

Idrettskretsstyrets innstilling: 
Idrettskretstinget gir idrettskretsstyret fullmakt til å oppnevne 
representanter til idrettstinget og eventuelt ekstraordinært 
idrettsting.

Vedtak:
Sett inn vedtak

6.5 Valgkomité med leder, to medlemmer 
  og ett varamedlem

Idrettskretsstyrets forslag, se vedlegg.

Vedtak:
Sett inn vedtak

Avslutning
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RIKSBERETNING

STYRETS BERETNING

Funksjon Navn
Leder: John Arve Hveding  
Nestleder: Siri Ommedal
Styremedlemmer: Toril Lende Fjermestad 

Laila Nemeth 
Daniel Helleren 
Ida Tomine Glomsaker 
Staale Grude Haaland

Varamedlemmer: Tor Helge Skretting
Reidun Skretting

Styret i RIK avholdt sitt første møte umiddelbart etter tingets 
avslutning, og vedtok blant annet møteplan og utpekte represen-
tanter til selskapet Idrettens hus Rogaland AS. 

Det er i perioden avholdt totalt 11 ordinære styremøter, og to 
styreseminar over to dager. Fem ordinære møter ble avholdt i 
2018, fem i 2019 samt to ordinære styremøter i 2020. I tillegg 
måtte styret avholde et ekstraordinært styremøte 18. mars 2020 
for å utsette idrettskretstinget – grunnet Koronasituasjonen som 
oppstod. I tillegg vil styret avholde et kort møte før det 45. 
ordinære idrettskretstinget, så fort vi får avklart tidspunkt for 
gjennomføring. Styreseminarene er avholdt i Rogaland og 
administrasjonen har deltatt på begge samlingene.

Styret har hatt et arbeidsutvalg bestående av styreleder John Arve 
Hveding og nestleder Siri Ommedal, med støtte fra daglig leder. 
Dette har vært en nyttig modell i forhold til oppdukkende saker 
med korte frister og for oppfølging av enkeltsaker mellom 
styremøtene. 

Møtene er avholdt som videokonferanser gjennom Idrettsforbun-
det digitale plattform, noe som har vært en ny og svært tids- og 
kostnadsbesparende arbeidsmåte. 

Styret har valgt å videreføre utvalg som en god måte å tilføre 
styret kapasitet og kunnskap. Utvalgene har vært oppnevnt med 
styrerepresentant(er) og fra øvrige organisasjonsledd i fylket. I 
tingperioden har styrets representanter ledet Ungdomsutvalget og 
Areal- og anleggsutvalget. Se egne rapporter. I tillegg har vi hatt 
en representant og en vararepresentant i eiergruppen til Folke-
pulsen. Daglig leder er i tillegg vår representant i styringsgruppen 
til Talenter Mot Toppen (TMT).

Idrettskretsen er høringsinstans for både kommunale og fylkes-
kommunale planer i tillegg til idrettens interne høringer. I forkant 
av idrettstinget i 2019 var det spesielt mange høringer. Noen var 
mer omfattende enn andre og man ønsket å få innspill fra idretten 
i Rogaland som idrettskretsen kunne ta med i høringsuttalelsene. 
På noen høringer og egne planer fikk vi gode prosesser med 
innspill i forkant, mens det også var enkelte høringer med korte 
høringsfrister – hvor man rett og slett ikke rakk å legge inn en 
ekstra intern høring før vi besvarte høringene. Dette er et tema 
som spesielt gjelder høringer fra NIF til særforbund og 
idrettskretser. Saken er drøftet med NIF og det er også meldt inn 
en egen sak om dette til idrettskretstinget.  

Idrettskretsen får ellers mange hyggelige invitasjoner til deltakelse 
på ulike særkretsting og årsmøter i idrettsråd. Både administras-
jonen og styremedlemmer har deltatt på mange ting/årsmøter, 
men det er dessverre en utfordring å rekke over alle, da de fleste 
ting/årsmøter er i samme relativt korte tidsperiode.

Styret vil benytte anledningen skryte av administrasjonen i 
idrettskretsen. Rogaland idrettskrets er en av idrettskretsene som 
scorer best på kjerneoppgavene, samtidig utvikling av nye 
konsepter og tjenester. Sammenlignet med andre idrettskretser 
har Rogaland idrettskrets en lav bemanning og de har i en travel 
tingperiode og jubileumsåret levert mer enn forventet.

Idrettskretsen har fem delegater på idrettstinget. Idrettstinget var 
på Lillehammer i mai 2019, og vi stilte med følgende delegater: 
• John Arve Hveding - styreleder RIK
• Siri Ommedal – nestleder RIK
• Toril Lende Fjermestad – styremedlem RIK
• Staale Grude Haaland – styremedlem RIK
• Fridtjov Helland – Klepp idrettsråd

Helland var oppnevnt fra idrettsrådene. Vi hadde også satt av en 
plass til en representant fra særkrets, men det ble til slutt ikke 
mulig å få til dette innen fristen. Når det er sagt er styrets 
medlemmer alle representanter med erfaring fra idrettslag, 
idrettsråd eller særkrets.

Representanter fra styret har også deltatt på en rekke nasjonale 
ledermøter og kretsledermøter, i tillegg til stor møtevirksomhet 
ifm. modernisering og digitaliseringsprosjektet som har og 
fortsatt pågår. Opptakten til Idrettstinget medførte også høyere 
møtefrekvens enn i en «vanlig» tingperiode. Styreleder ble i mai 
2018 leder av idrettskretsene samarbeidsutvalg som blant annet 
er ansvarlig for kretsledermøtene.

Styret vil benytte anledningen til å takke for samarbeidet med 
idrettsrådene, særkretser, Rogaland fylkeskommune og 
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kommunene både på politisk og administrativt nivå. I tillegg 
takker vi destinasjonsselskapet Region Stavanger for godt 
samarbeid. Dere har alle bidratt til at Rogaland idrettskrets er en 
vital og utviklingsorientert 100 åring.

Idrettskretsen 100 år
I 2019 var idrettskretsen 100 år, og dette ble blant annet markert 
med flere arrangement i idrettsgallahelgen i begynnelsen av 
januar 2019. Selve Idrettsgallaen 2019 gikk av stabelen i DNB 
Arena i Stavanger. 

I planleggingen av denne helgen var det et ønske å samle repre-
sentanter fra idretten i hele Rogaland til en felles møteplass og 
synliggjøre mangfoldet av idretter i vår region. Det var deltakere 
fra både særkretser og idrettsråd. Fra de fleste kommunene i 
Rogaland og Rogaland fylkeskommune deltok også folkevalgte 
representanter og administrasjonene. 

NM-veka 2019 var også en del av vårt jubileum. Nyvinningen til 
NIF og NRK så dagens lys i Norge i 2018. Både Idrettsgallaen og 
NM-veka blir omtalt lenger ute i beretningen. Når det gjelder 
NM-veka 2018 og 2019 viser vi også til en egen rapport som gis ut 
ifm. idrettskretstinget. 

Økonomisk resultat
Økonomisk hadde styret etter vedtak på tinget i 2018 en 
«jubileumsmillion» til å sette inn i de tre arrangementene. Selv 
om midlene «skulle» vært brukt opp, er styret svært fornøyd med 
å kunne tilbakeføre 674 510 kroner til reservefondet.

Budsjettert underskudd for 2018 og 2019 var 106 000 kroner for 
toårsperioden mot en budsjettert omsetning på 37 634 000 
kroner.

Med en samlet omsetning på 40 188 701 kroner over toårs-
perioden leverte vi et overskudd på 202 341 kroner i 2018 
og 159 169 kroner for 2019. Sum 361 510 kroner. 

Styret er svært fornøyd med både det økonomiske resultatet og 
måloppnåelsen ift. godkjent plan, noe vi håper vil underbygges av 
den øvrige delen av denne RIKsberetning. 

God lesing!

John Arve Hveding 
Styreleder

RIKsberetningen dekker den virksomhet 
som ligger innenfor området som er 

markert med blått omriss. 
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SAMARBEID OG SAMHANDLING

Idrettsrådene
Idrettsrådene er avgjørende viktige medspillere for RIK. De har 
jevnlig kontakt med sine kommuner. Styret har i starten på 2020 
oppnevnt soneansvarlige representanter for idrettsrådene i fylket. 
Rogaland er delt inn i de sonene Kolumbus som transportør 
benytter: Haugalandet, Ryfylke, Nord-Jæren, Jæren og Dalane. 

Hensikten er at disse kan være til støtte for idrettsrådene i sin 
sone og til og fra RIK i forhold til framtidige møteplasser osv. 
Koronasituasjonen aktualiserte bruken av disse representantene 
som rådgivere for RIK forut for digitale møter med samtlige 
idrettsråd. 

Disse vil sammen med en ansattressurs i RIK i 40 prosent stilling, 
med ansvar for både idrettsanlegg og idrettsrådene, forhåpent-
ligvis føre til en enda bedre samhandling i tiden som kommer. 

Modellen var til god nytte allerede under Koronasituasjonen første 
kvartal 2020.

Særkretsene
Særkretsene rapporterer strengt tatt bare mellom aktiviteten 
i idrettslagene og til og fra sine respektive særforbund. Det er 
svært stor forskjell i kapasitetene til særkretsene. RIK sin rolle er 
å holde dialogen med disse i forbindelse med saker av felles 
interesse, enten det gjelder kjerneoppgavene våre, felles politiske 
målsettinger det være seg valg eller større arrangementer. 

RIK vil gjerne være enda tettere på, men også her viste Korona-
situasjonen at vi fort fant sammen gjennom digitale møter, noe vi 
erfarte var gjensidig nyttig og til inspirasjon for fortsettelsen. 

HANDLINGSPLANEN

Styret og administrasjonen har jevnlig gått gjennom denne i 
perioden. I tillegg er det etablerte en fast prosedyre ved at vi på 
første felles seminar etter tinget bruker denne til å planlegge. På 
seminaret høsten i år to av tingperioden blir planen brukt som 
startpunkt for utviklingen av revisjon av planen til neste 
idrettskretsting.

Nok idrettsanlegg
RIK har i perioden fulgt opp den årlige tildelingen av spillemidler 
til idrettsanlegg i tett dialog med fylkeskommunen. Rapporten til 
Telemarksforskning har vært nyttig også i forhold til arbeidet i 
areal- og anleggsutvalget. 

Utvalget har lagt fram dokumentet Strategisk viktige idrettsanlegg 
i Rogaland til godkjenning i styret. Dette er også omtalt i utvalgets 
rapport senere i denne beretningen. På denne måten mener vi å 
ha fulgt opp målet om å utvikle en prioriteringsliste, en liste som 
vi foreslår skal rulleres på kommende idrettsting.

Etter NM-veka 2019 ble prosjektleder Gjert Smith jr. omdisponert 
for blant annet å styrke RIKs innsats på areal og anlegg i en 
40 prosent stilling. Fra høsten 2019 har han fått ansvar for dette 
området i tillegg til å videreføre vår innsats på Idrettsturisme 
i 40 prosent stilling. I tillegg skal Smith følge opp idrettsrådene 
og bistå daglig leder i enkelte eksterne nettverk.

Denne omorganiseringen vil over tid gi rom for større administra-
tiv innsats ift kompetanse innen areal- og anleggsområdet, på 
strategisk nivå. Dette harmoniserer med forventningene til 
idrettskretsene fra vedtatte nasjonale føringer – blant annet 
i planen «Idretten skal». 

Det arbeides med konkrete planer om seminar og kurs i 2020. Vi 
har fortsatt svært god dialog med Rogaland fylkeskommune sine 
administrative ressurser.

Samlet sett mener vi å ha levert godt i forhold til vedtatte 
målsettinger.

Bedre organisasjonskulturer
Området dekkes av to stillinger. En stilling for området kom-
petanse og kurs. Og en stilling som dekker lov og organisasjon. 

Etter hele 42 år i RIKs tjeneste gikk Edvin Hoel sommeren 2019 
av med pensjon. Hoel har vært en svært dyktig og kompetent 
ressurs for RIK. Sommeren 2019 fikk vi behørig takket ham for 
hans enestående lange og tro tjeneste ved inngangen til sommer-
ferien 2019.
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Dette medførte behov for å gjøre endringer i administrasjonen, 
slik at vi fortsatt kunne betjene idrettslagene på en ordentlig måte. 
Hoel har siden 2008 samarbeidet tett med Wenche Salte som 
utdanningskonsulent. Salte har derfor overtatt ansvaret for dette 
området. Samtidig ivaretar Salte store deler av de administrative 
oppgavene til RIK og Idrettens hus Rogaland AS (fordi Anne 
Østbø Frafjord er utleid til OLT Sørvest). Dermed har vi valgt å la 
Salte og daglig leder sammen følge opp både administrative 
oppgaver for RIK og Idrettens hus Rogaland AS, samt lov- og 
organisasjonssakene. 

Mari Paulsen Murphy har overtatt hele ansvaret for kompetanse- 
og kurstilbudet vårt. Rekruttering av instruktører og veiledere, 
koordinering av kursrekker fra NIF, markedsføring av tilbudene, 
gjennomføring og rapportering er store og viktig kjerneoppgaver. 
I tillegg har Murphy fulgt opp ekstrasatsingen på Unge Ledere 
som gikk parallelt med NM-vekene.

RIK scorer godt på nasjonale statistikker på både lov-, org- og 
kompetanseskalaer. Du kan lese mer om disse områdene lenger 
bak i rapporten.

Samlet sett mener vi å ha levert godt i forhold til vedtatte 
målsettinger.

Flere talenter
Toppidretten drives i idrettslagene og i særforbundene, med støtte 
fra Olympiatoppen (OLT). 

På samme måte samarbeider og tilrettelegger OLT Sørvest og RIK 
om å tilby det sportslige tilbudet som leveres av linjen Talenter 
Mot Toppen (TMT) på St. Svithun videregående skole. 

TMT er et utvidet tilbud med mer tilrettelagt trening i forkant av 
skoledagen enn det man finner på tradisjonelle idrettslinjer. På 
Svithun vgs tilbys det studiespesialisering.

Vi har i flere år, også grunnet stor velvilje fra Jåttå videregående 
skole, klart å opprettholde en mulighet for at elever som vil ta 
yrkesfaglige studieretninger kan kombinere dette med et sportslig 
TMT-tilbud.

OLT og RIK er fasilitator og tilrettelegger. Det er særidrettene selv 
som gjennom forbund og/eller kretsledd rangerer søkere og 
anbefaler hvilke særidrettstrenere som vi skal engasjere til den 
enkelte idrett som søkeren representerer. 

Rogaland fylkeskommune tilrettelegger i tillegg til TMT for idrett 
gjennom toppidrettslinjer og idrettsfagstilbud på en rekke 
videregående skoler i fylket. 

TMT ble etablert i 2009. Siden 2004 har fylket også satset på 
Toppvolley Norge (TVN) på Sand i Suldal. Begge disse tilbudene 
har bidratt til å bringe fram en rekke utøvere på høyt nivå, både 
nasjonalt og internasjonalt. Samarbeidet med fylkeskommunen 
bidrar på denne måten til å styrke rammevilkårene for toppidret-
ten.

RIK har og vil fortsatt arbeide for at både disse tilbudene og OLT 
sørvest gjøres i stand til å utgjøre den viktige forskjellen de i 
realiteten gjør. I denne perioden har vi arbeidet mye for å få 
vertskommunen til TMT til å bidra. Her har vi fortsatt en vei å gå.

Nasjonalt har det i perioden blitt definert et mål om å bedre 
vilkårene for toppidrettsutøvere ift. stipend og støtteordninger. 

Les mer om både TMT og OLT lenger bak i beretningen.

Samlet sett mener vi å ha levert godt i forhold til vedtatte målset-
tinger. Fylket står trofast bak, men det er mer å gå på ift. verts-
kommunen til TMT sitt engasjement.

Bedre folkehelse
Folkepulsen har siden 2009 vært vårt viktigste tiltak for å bidra til 
at også de som tradisjonelt ikke finner fram til idretten skal få 
oppleve idrettsglede. Norsk idretts visjon om «Idrettsglede for 
alle» er hele forutsetningen for at RIK fortsatt mener det er viktig 
å fortsette å drive Folkepulsen. 

Les mer om dette lenger bak i rapporten.

Folkepulsen «eies» sammen med Rogaland fylkeskommune og 
RIK svarer for regnskapet. En eiergruppe bestående av folkevalgte 
representanter og representanter fra styret i RIK gjør disponer-
inger innenfor den økonomiske rammen. 

Fra 2009 og fram til 2015 var også NIF «deleier» gjennom 
øremerkede tilskudd. I denne tingperioden bestemte NIF seg for å 
overføre ansvaret for parakonsulentene deres til idrettskretsene. 
Det var ikke hjemmel for mer enn i overkant av 7 årsverk i NIF. 
Dette har likefullt ført til at vi nå har fått en 50 prosent hjemmel i 
RIK for en parakonsulent, med tilsvarende øremerket tilskudd. 
RIK besluttet at vi ville at Lene Byberg, som leder Folkepulsen, 
skulle ivareta denne stillingen, fordi eiergruppen parallelt med 
dette gikk over til å kun støtte idrettsrådene i fylket hvor kom-
munene også bidrar med tilskudd til Folkepulsens målgrupper. 
Dette forutsetter at idrettsrådene følger opp idrettslagene som 
mottar støtten i større grad enn tidligere. I sum frigjør vi da mer 
midler til støtte av idrettslag gjennom idrettsrådene. 



RIKsberetning 2018/1912  

Samlet sett mener vi å ha levert godt i forhold til vedtatte 
målsettinger, bortsett fra på ett område. 

Målet om å bidra til å redusere frafall i idretten viser seg krevende 
å levere på, da dette i realiteten er en målsetting som må 
adresseres direkte til særidrettene i idrettslag, særkrets og 
særforbundene. RIK mangler virkemidler på dette området, med 
unntak av å framsnakke viktigheten av at idrettslag og andre må 
sette dette på egen dagsorden. Det vil vi fortsette å gjøre.

Idrettsrådet/idrettskretsen i Oslo har i samarbeid med kom-
munen laget stimuleringsordninger som belønner idrettslag som 
klarer å holde kontroll på kostnadsutviklingen og skape resultater 
på dette området. RIK tar gjerne en dialog med idrettsrådene i 
fylket om dette kan være et eksempel til etterfølgelse?

Økt idrettsturisme
NM-veka og Idrettsgallaen er eksempler på idrettsarrangementer 
med betydning for samfunnet rundt oss. Disse kan du lese mer om 
lenger bak i beretningen. Det er også laget en stor rapport om 
NM-veka som distribueres i forbindelse med tinget vårt. 

På et overordnet nivå mener RIK at vi gjennom å få lov til å bidra 
som regional arrangør for disse arrangementene har fått tilført oss 
selv både mer kjennskap og kunnskap som kan være verdifull ift 
framtidige arrangementer. 

Nyordet «Idrettsturisme» ble unnfanget av oss selv på et seminar 
for styret og administrasjonen på Utstein Kloster før forrige 
idrettskretsting. Strengt tatt er det bare en annen måte å omtale 
idrettsarrangementer på for å vekke interesse også for de på 
utsiden av idretten i Rogaland; de som tjener penger på at idretten 
reiser hit, overnatter, handler og legger igjen betydelige midler, 
også utenfor lokal arrangør sine regnskaper.

Det trenger ikke være store profilerte arrangementer for at det 
skal gi stor verdiskapning på utsiden. At det i tillegg kan doku-
menteres viktige sammenhenger mellom arrangement, anleggsut-
vikling, folkehelseeffekter, økt rekruttering, pengestrømmer m.m. 
kan vi fastslå.

Spørsmålet blir hva idrettskretstinget og RIK mener vi skal gjøre 
med kunnskapen?

Styret og administrasjonen har mellom de store arrangementene 
vi har stått i drøftet ulike retningsvalg. Vi har også etablert samar-
beid med Vestland IK om å se på idrettsturisme og anleggsut-

vikling på tvers av fylkesgrensene. Dette er noe vi ønsker å arbeide 
videre med på et strategisk nivå. 

Dette avspeiles i forslag til ny plan for RIK. Se eget kapittel.

INNENRIKS

Faksimile Stavanger Aftenblad. 
Idrettstgallaen var et verdig og stolt øyeblikk for 
idretten i Rogaland og RIKs markering av 100 års 
jubileumet. Samtidig brakte dette viktig omsetning 
for næringslivet, muligheter for idrettslagene til å 
vise seg fram og kroner i klubb-kassa.
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Seksuell trakassering
Politiattestordningen i norsk idrett fungerer dessverre ikke lenger 
etter hensikten. Politiet vil ikke lenger fornye søknader om 
politiattest. De vil kun utstede nye. Dette har NIF påpekt for 
nasjonale myndigheter, blant annet Politidirektoratet.

Like fullt må vi alle etterleve kravet og sørge for at det blir søkt om 
politiattest for nye trenere. Dette gir ingen forsikring mot at 
overgrep kan skje, men det holder fokus oppe for alle som er glade 
i norsk idrett. 

Norsk idrett involverer grovt sett hver fjerde innbygger. Idretten 
er på mange måter et tverrsnitt av befolkningen, og vi hører med 
jevne mellomrom om grove tilfeller av misbruk av tillit og 
enkeltmedlemmer. 

Dette er og må fortsatt være en viktig del av de budskap som 
RIK og alle organisajonsledd i Rogaland trekker fram i dialogen 
med idrettslagene, hvor det praktiske  ansvaret ligger på det 
enkelte årsmøte.

Med idretten mot homohets
RIK har deltatt i Stavanger på sjeivå. Det var en gøyal opplevelse 
å gå i tog sammen med et «fargerikt» fellesskap for en god sak, 
selv om heller ikke RIK med dette stiller seg bak ethvert budskap 
som måtte komme til uttrykk under arrangementet. NIF har god 
informasjon om en rekke av verdiutfordringene som finnes i 
samfunnet, og derfor også i idretten. 

La oss alle ta et krafttak også i fortsettelsen for at ingen skal bli 
mobbet eller forskjellsbehandlet på grunn av utsendende, hudfarge 
eller seksuell orientering!

Barneidrett
Selv om nær halvparten av medlemmene i Rogaland er over 
20 år, er og vil barn og unge være en naturlig og selvfølgelig 
satsing for idretten. Barneidrettsbestemmelsene er ett av flere 
viktige budskaper fra RIK. Vi leverer kurs og vi holder innlegg. 
Vi opplever at de få som måtte ha problem med disse i realiteten 
ikke har satt seg inn i hva bestemmelsene sier. Vi opplever også at 
de aller fleste er helt enige i bestemmelsene. Ser vi dette 
i sammenheng med de fantastiske prestasjonene norske 
toppidrettsutøvere leverer årlig,så blir det vanskelig å argument-
ere for at disse bestemmelsene har eller vil hindre våre 
framtidige prestasjoner.

I denne sammenhengen er det også grunn til å minne om at det er 
definert Ungdomsrettigheter i norsk idrett. Her framkommer det 

f.eks. at ungdom har krav til medvirkning på tilbudet i sitt eget 
idrettslag. RIK erfarer at dette kan være nyttig lesing for flere. 

AKTUALITET

Økonomi som barriere
Det har vært stor oppmerksomhet rundt økonomi som barriere i 
perioden, da spesielt i forhold til barn og unge. På den ene siden 
er kontingent og treningsavgifter bare en liten del av det hvert 
enkelt medlem får igjen når man ser hva budsjettene til idrettsla-
gene egentlig omfatter, og slik sett relativt rimelig. På den annen 
side bør vi alle reflektere over hvor store bidrag barn og unge 
egentlig skal yte gjennom dugnad og innbetalinger for å holde i 
gang f.eks. senioravdelinger i idrettslagene, spesielt når vi 
erkjenner at flere bytter ut idretten i tenårene. Noen bytter til 
fordel for annen meningsfull aktivitet, men dessverre faller også 
andre helt ut av de sosiale nettverkene som idretten, kultur- og 
musikklivet, speiderbevegelsen, politiske partier og en rekke 
andre organisasjoner utgjør.

Utstyrshysteriet medfører også store utfordringer for foreldrene 
til barn og unge. Her ser vi at mange særforbund og idrettslag er 
på ballen, men det er langt fram – og innsatsen må opprettholdes 
og/eller økes.

Dugnad
Dugnad er en annen klassisk problemstilling. I utgangspunktet er 
dugnad en god måte å få ned de reelle kostnadene som kontin-
gent, treningsavgifter og reisekostnader utgjør. Samtidig oppfatter 
vi en tendens til at klassisk dugnadsarbeid, hvor medlemmer og 
foresatte møtes for å løse en felles oppgave, i stor grad er blitt 
erstattet med et vell av salgsframstøt for «fordelskorter og 
toalettpapir».

Dersom barnas foresatte ikke er medlemmer, er årsmøtet overlatt 
til de mest ivrige foresatte – og takk til dem alle for det. Men det 
ytes da kanskje ikke nok «motstand» mot ambisjonene til de få 
ivrigste foresatte som i tillegg til å trene barna våre fire ganger i 
uka gidder å la seg velge til styre og stell i idrettslaget. 

Her er det etter vår mening viktig å fortsette å få i gang gode 
debatter internt i de enkelte idrettslag. 

Samtidig er det viktig å ikke skjære alle over kam, noe vi  dessverre 
ser skjer litt for ofte i media. 

“Økonomi som barriere” og “dugnadnivå” er saker som må løftes 
fram på agendaen også fortsettelsen, slik at vi  bevisstgjør vi 
hverandre. I tillegg er det en kjensgjerning at norsk idrett består 

INNENRIKS
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av en forening av frie foreninger. Dette gjør det heldigvis/
dessverre krevedne å la NIF og andre overordnede organisasjons-
ledd måtte stå til rette for de vedtak årsmøtene i idrettslagene 
gjør.

La oss slippe å måtte ty til lovendringer.

Idrettskretsene og særforbundenes representanter kan selvsagt 
vedta lovbestemmelser som regulerer disse to temaene, men det 
beste er at hvert enkelt organisasjonsledd går i seg selv og forsøker 
å gjøre sitt til å redusere kostnader for sine medlemmer, spesielt 
for barn og unge, eller rettere sagt; deres foresatte.

KOMMUNALE IDRETTSPOLITISKE SAKER

Gratis hall-leie
Saken er både lokal og nasjonal. Målet er at barn og unge opptil 
19 år skal tilbys gratis hall-leie. Vi opplever at saken stort sett får 
støtte hos kommunale- og fylkeskommunale politikere, selv om 
det kan være forskjeller fra kommune til kommune. 

Samtidig ser vi at dette ikke alltid gjelder alle typer anlegg 
– overalt. Norsk idrett har 55 særforbund som representerer 
rundt regnet 200 idrettsgrener, og det bygges ikke kommunale 
anlegg for alle typer idretter. Dessuten har en rekke idrettslag 
private idrettsanlegg. 

Et annet paradoks er at det er idrettslagene som får tildelt gratis 
treningstid, og at disse tildeler treningstid også til medlemmer 
over 19 år. 

Saken er viktig, og vi må sammen med idrettsrådene og 
særkretsene følge opp dette videre.

Kommunale støtteordninger til idretten
Summen av de utbetalinger som kommer fra kommunene til 
idretten er rundt regnet dobbel så stor som den del av overskud-
det som kommer fra Norsk Tipping til norsk idrett. Kommunene 
støtter ikke-lovpålagt idrett gjennom driftstilskudd til idretts-
lagene på ulike vis. 

I tillegg bygger kommunene idrettsanlegg med støtte fra idrettens 
midler; spillemidler til idrettsanlegg.

Mellomfinansiering fra kommunene til privat idrettsanlegg.
Flere og flere kommuner mellom-finansierer spillemidler for 
idrettslagene som bygger selv. Gjennom gode låneordninger 
sørger de for at idrettslagene kan fullføre realisering av anlegg selv 
om de gjerne må vente 4-5 år på utbetaling av spillemidler. 

Det vil være nyttig å utvikle en oversikt over ordningene i samtlige 
kommuner i fylket, sammen med idrettsrådene. 

Kommune- og fylkestingsvalget
Både RIK og idrettsrådene fulgte på sedvanlig vis opp mot 
partiene på kommune- og fylkesnivå. Tradisjonelt har vi gjerne 
hatt dialog med idrettsrådene om valgdebatter rundt omkring. 

Dette ble i 2019 for krevende å følge opp for RIK grunnet 
gjennomføringen av NM-veka. Vi vet at flere av idrettsrådene var 
tett på ballen. 

RIK håper å komme sterkere tilbake ved neste valg.

Møte med kulturministeren 5. juni 2018
RIK fikk av gode samarbeidspartnere i politikken anledning til å 
komme for å gjennomføre en presentasjon av idretten i Rogaland 
for kulturminister Trine Skei Grande. Dette ble slik vi opplevde 
det en god anledning til å gi ministeren en full gjennomgang av 
hvordan idretten ser på en rekke utfordringer og muligheter – sett 
fra Rogaland. Det var blant annet interessant å oppdatere henne 
på at økningen i kostnader på godkjente anlegg i fylket var mange 
ganger større enn økningen i tildelte spillemidler til anlegg.    

Åpning av Vikinghallen
Kort tid etter idrettskretstinget 2018 åpnet OLT Sørvest 
sitt anlegg i Vikinghallen. Inviterte gjester, tillitsvalgte 
og ansatte fikk høre daglig leder Morten Eklund 
orientere om testsenteret, det medisinske tilbud og 
kontorfelleskapet som ligger midt i skolegården til 
St. Svithun videregående skole. 

2019 ble det første hele driftsåret. Utviklingen har vært 
god. Omsetningen øker gradvis jevnt og trutt, og 
fundamentet for driften er samhandlingen mellom 
TMT, fylket og OLT Sørvest.

Vi har en femårs leiekontrakt fra 2017-2022. 

INNENRIKS
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IDRETTSTINGET
I mai 2019 gikk Tom Tvedt av som idrettspresident etter en 
gripende tale på tinget. 

Tvedt kom inn i idrettsstyret under det turbulente idrettstinget 
i 2011, og var i første periode blant annet leder av Tvedt-utvalget 
som evaluerte og anbefalte ny retning i toppidrettsarbeidet. 
Utvalgets anbefalinger ble adoptert på idrettstinget i 2015, hvor 
Tvedt til stor begeistring ble valgt til ny idrettspresident.

Et ekstraordinært idrettsting og folkeavstemmingen i Oslo sa JA 
til et OL/PL i Oslo i 2022. Men det skulle vise seg at saken ikke 
kom til behandling i Stortinget.  

Tvedts periode ble etterhvert preget av den såkalte «åpenhets-
debatten». Debatte framsto å handle om NIF sin «omtrentlige» 
omgang med «medlemmenes midler» før, men også etter, at 
Tvedt tiltrådte som president. 

Bernander-utvalgets analyse av sammenligningen av forholdene 
i frivillige organisasjoner anbefales som lesing i denne sammen-
heng. Denne gir en mer nyansert forståelse av situasjonen.

Det kan heller ikke utelukkes at det fantes andre forhold som kan 
ha påvirket denne helt enestående oppmerksomheten om NIFs 
ledelse i dette tidsrommet. 

På tinget i 2019 ble Berit Kjøll etter en spennende innspurt, med 
en stemmes overvekt, valgt til idrettspresident foran Sven 
Molleklev, som var innstilt av valgkomiteen. Kjøll fikk med seg 
leder av RIKs valgkomite, Elisabeth Faret inn, i det nye idretts-
styret.

På idrettstinget ble også det nye idrettspolitiske dokumentet 
«Idretten vil» vedtatt. Dette dokumentet er grunnlaget for 
«Rogalandsidretten vil», som ligger til behandling på idretts-
kretstinget.

NIF I ENDRING, DIGITALISERING OG 
MODERNISERING
I denne tingperioden har NIF har bygget opp ny ledelse og 
samtidig økt innsatsen på digitaliseringen som lovet. Effektene av 
digitaliseringen har vært omfattende og synlige. 

Vi opplever at dette har gitt positive ringvirkninger for måten vi 
samhandler på, og det produseres stadig flere nyttige digitale 
verktøyer. 

Samtidig har innsatsen for å få på plass en felles database for 
medlemmene i norsk idrett vært formidabel. Det er avgjørende at 
norsk idrett selv tar kontroll på «gullbeholdningen» vår. 
Medlemsdatabasen. 

Vi registrerer at dette har utfordret næringskrefter i leverandør-
bransjen, og at det ikke bare har vært lett for NIF å få dette til. I 
tillegg har det vært lagt opp til en ambisiøs tidsplan. Det har også 
vært krevende for både idrettslagene og RIK å følge med på. 
Etterhvert som løsningen lanseres og i noen tilfeller videreutvikles 
samtidig med implementeringen. 

Vi har likevel stor tro på at dette vil komme i mål på en god måte.

Moderniseringsdebatten ble omfattende og involverte hørings-
grupper fra alle typer organisasjonsledd. Dette munnet høsten 
2018 ut i en første høringsrunde, som ble fulgt opp med flere 
høringer fram mot idrettstinget. 

En sentral sak var demokratisk styring på alle nivåer, noe som har 
medført at idrettstinget i 2019 gav idrettsstyret i oppgave å utrede 
representasjonsordningen på idrettstinget. Dette er en sak vi ser 
fram til å delta i når idrettsstyret en gang etter Koronasaken får 
anledning til å sette fortgang i saken. 

Styreleder i RIK deltar også i en nasjonal gruppe som ser på 
framtidens møteplasser for idrettsorganisasjonen. 

FRA 18 TIL 11 IDRETTSKRETSER
Rogaland fylkeskommune ble som kjent ikke sammenslått med 
«Vestland» og Møre og Romsdal i forbindelse med kommune- og 
fylkesreformen. Dermed fikk ikke selve fylkessammenslåingen 
konsekvenser for RIK. 

Det nye norgeskartet består nå av 11 fylker. Selv om dette ikke 
direkte berører RIK, ser vi nå, i det vi oppfatter som en overgang-
sordning, at de sammenslåtte idrettskretsene beholder deler av 
rammetilskuddet sitt fra NIF som om de var to, og i Vikens tilfelle 
tre kretser. 

Vi aner ikke hvordan dette vil gjort i framtiden, men innser at RIK 
er blitt en «mindre» idrettskrets relativt sett. Det er kommunisert 
at NIF skal involvere hver enkelt idrettskrets i 2020 for å se på 
dette. 

Håpet er at vi får en tilpasset modell for grunnstøtte fra NIF i 
framtiden.

UTENRIKS
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Anleggsutvalget fikk på bakgrunn av denne strategien høsten 2018 
i oppdrag fra styret i Rogaland Idrettskrets å prioritere sitt arbeid 
inn mot følgende mandat:

•  Utarbeide forslag til et anleggsprogram: Hvilke typer anlegg  
 bør finnes i alle kommuner (desentralisert), og hvilke typer  
 anlegg må flere kommuner og/eller idrettslag oppfordres til å  
 gå sammen om å etablere og drifte? 
• Utarbeide en prioriteringsliste på regionale anlegg for   
 anleggsprogrammets tidsperiode
• Med utgangspunkt i de nye 5 regionene; utarbeide forslag til  
 prosess for å sikre forankring, innspill og involvering (fra  
 idrettslag, idrettsråd, særforbund) i dette arbeidet, og bistå  
 styret med å gjennomføre prosessen
• Bistå styret i ulike høringer og innspill til kommunedelplaner
• Anleggsutvalget rapporterer til styret. Resultat av arbeid  
 forankres og besluttes i styret.

Utvalget har gjennom arbeidet jevnlig rapportert inn til styret i 
RIK også med hensyn til avstemming av mandat.

Utvalget leverte sin rapport til styret som avtalt vinteren/våren 
2019. Utvalgsleder og utvalget har etter dette hatt en mer 
rådgivende funksjon for å ivareta anleggsstrategien inn mot 
administrasjonen i RIK. Utvalget vil videre kunne bidra med 
innspill til høringer, spillemidler og strategier knyttet til idretts-

anlegg i de ulike sonene, samt støtte opp om og bidra til Gjert 
Smith i hans arbeid rundt dette. Dette både knyttet til prioritering 
og bygging av anlegg, samt anleggs betydning inn mot
 idrettsturisme.

Utvalget har bestått av følgende medlemmer:
• Laila Nemeth (leder anleggsutvalget-hestesport)
• Siri Ommedal (sykling)
• Hans Olav Sandvoll (svømming)
• Bjørn Stanley Ims (hockey)
• Stein Erik Ansethmoen (turn)
• Magnus Heskje (håndball)
• Jon Asgaut Flesjå (fotball)
• Rune Røksund (daglig leder RIK)

I tillegg har følgende bidratt:
• Jostein Salvesen (Rogaland fylkeskommune)
• Erik Søndenaa (Rogaland fylkeskommune)

RAPPORT FRA ANLEGGSUTVALGET  

Arbeidet med strategisk viktige idrettsanlegg i Rogaland er en del av hovedstrategien for areal og anlegg som ble 
vedtatt på idrettskretstinget april 2016. Hovedstrategien vil i lys av idrettstinget 2019 sine vedtak bli revidert på 
idrettskretstinget i 2020.
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Landsmøte for ungdomsutvalg
I forbindelse med idrettsgallaen i Stavanger arrangerte ungdoms- 
utvalget Landsmøte for Ungdomsutvalg. 15 av 18 idrettskretser 
var representert og totalt 54 deltakere deltok på landsmøtet. 

Klubbesøk
Ungdomsutvalget har utarbeidet en plan for klubbesøk og ønsker 
med dette å bidra til å sette et større fokus på unge ledere i 
idrettslagene. Ungdomsutvalget ønsker også å bistå idrettslag med 
å opprette et eget ungomdsutvalg, og da være mentor for 
utvalgene som opprettes og ønsker veiledning.  

Ledersamling
Ungdomsutvalget planla en ledersamling for unge mellom 15-25 
år i Rogaland som hadde lederverv i idretten. Ledersamlingen har 
blitt utsatt grunnet spørsmål om å samarbeide tettere opp mot 
særkretser og planlegging i forhold til dette.

Deltakelse på samlinger
Ungdomsutvalget har vært representert på nasjonal samling for 
ungdomsutvalg i idrettskretser i Sarpsborg, samt Lederkurs for 
ungdom for å bl.a. gi råd og tips til hvordan man kan beholde og 
rekruttere ungdom til idretten.

NM-Veka
Ungdomsutvalget hadde representanter under NM-Veka som 
bistod i rollen som konferansier og venue manager på ulike 
arenaer. 

Studie for Yngre ledere i idretten og Lederkurs 
for ungdom
To av medlemmene i ungdomsutvalget fullførte Studie for yngre 
ledere i idretten på NIH. Lederutdanningen var et tilbud fra 
Norges Idrettshøgskole for unge ledere mellom 19 og 29 år. 
Studiet ga studentene økt kompetanse innen ledelse og coaching 
og økt forståelse av norsk idrett som organisasjon. 

RAPPORT FRA UNGDOMSUTVALGET  
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LOV OG ORGANISASJON 
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Lover, bestemmelser og retningslinjer
Norsk idrett opererer med et medlemskapstall på rundt 2 
millioner. NIF har kun tre ansatte i juridisk avdeling. Idrettsstyret 
har derfor med hjemmel i vedtak på idrettstinget utstedt et 
delegasjonsreglement fra idrettsstyret til idrettskretsstyret. 

Styret i RIK delegerer deretter myndighet til administrasjonen 
som til daglig håndterer lovhenvendelser fra underliggende 
organiasjonsledd i fylket. Styret får fra tid til annen, og i særskilte 
tilfeller, orientering om pågående saker, og kan involveres i 
ankesaker.

Stort mangfold i type saker 
Grunnmuren i vårt arbeid med lovsaker handler om at  RIK  
fortløpende behandler saker om opptak og nedleggelse av 
idrettslag, gruppetilkobling til særforbund osv. I denne forbind-
else får vi også jevnlig utfordringer knyttet til godkjenning av 
navn på idrettslag.

RIK mottar årlig en jevn strøm av henvendelser knyttet til 
«lovsaker». Spennet strekker seg fra tilsynelatende «små 
kranglesaker» til større konflikter. I tillegg varierer saksinnholdet 
fra alt i fra saker om adferd internt i idrettslagene til strategi, 
økonomi og i enkelte tilfeller saker med påstander om underslag 
og andre forhold som også berører sivil lovgivning. Erfaringsmes-
sig er det størst trykk opp mot årsmøtetiden. Spørsmål om 
kjønnsbalanse, valgbarhet og inhabilitet er klassikere.

Konflikthåndtering
RIK er ikke idrettens konfliktråd, men blir naturlig nok ofte 
involvert i større og mindre konfliktsaker mellom medlemmer, og 
mellom medlemmer og styret – eller årsmøtet.

Dette er som regel tidkrevende saker hvor fokuset ikke alltid 
utelukkende handler om sak, men også person. Vi ser ofte at de 
involverte ikke forstår, eller respekterer, at årsmøtet er idretts-
lagets høyeste organ, og i de aller fleste saker siste instans.

Sakene kan berøre alt fra NIFs lover til særforbundsregulerte 
forhold og norske lover. Vi forsøker å følge opp særforbund og 
bistår også særkretser. Når det gjelder påstander om brudd på 
norske lover, anbefaler vi at partene kontakter sivil kompetanse 
og vurderer anmeldelse. I sistnevnte tilfelle avventer vi som 
hovedregel det offentliges behandling.

Momskompensasjon
Vi gjennomfører årlig kontroll av søknader om momskompensa-
sjon. Hver september blir vi pålagt av NIF å plukke ut et antall 
idrettslag i Rogaland som skal undersøkes. Vi etterspør da 
nødvendig dokumentasjon som underbygger deres forenklede 
søknad – gjennom samordnet rapportering. Dersom dette ikke 
kan dokumenteres risikerer idrettslagene å miste sin rett til 
kompensasjonen, noe som fra tid til annen har forekommet. 
Fra 2019 måtte også alle som søkte være tilknyttet frivillighets- 
registeret. 

Medlemsundersøkelser
RIK gjennomfører gjennom året medlemsundersøkelser på 
bestilling fra NIF, eller basert på egen kjennskap og kunnskap om 
forholdene blant idrettslagene i fylket. Det kommer også inn tips 
fra enkeltmedlemmer som kan gi grunnlag for å vurdere å starte 
en medlemsundersøkelse. 

Med hjemmel i NIFs lov § 2-3 gjennomfører vi undersøkelser hvor 
vi etterspør dokumentasjon som alle idrettslag etter loven plikter 
å ha. Funnene vil avgjøre handlemåte. Noen ganger er det små 
avvik, andre ganger store og vesentlige. Med utgangspunkt i at vi 
først og fremst vil rådgi, strekker vi oss langt når det gjelder å 
gjøre drastiske tiltak, og i verste fall vedta nedleggelser. Viljen og 
evnen til forbedring er alltid en god målestokk for om man klarer 
å komme videre.

Idrettens datasystemer
I denne perioden har det vært stort fokus på digitalisering og 
idrettens datasystemer.

MinIdrett (MI) er medlemmet sin personlige profil. Her kan en 
oppdatere sine personlige opplysninger, knytte sammen familien, 
melde seg på kurs og arrangementer, betale medlemskontingent 
og ta ut sin personlige idretts-CV m.m.. Norsk idrett har i lengre 
tid hatt utfordringer med duplikater. Det vil si at ett medlem er 
oppført to ganger. I Minidrett må hver enkelt verifisere seg med 
personnummer. Dette vasker gradvis norsk idretts felles database. 
Oppgaven med å promotere bruken av Minidrett er stor. RIK og 
øvrige overliggende organisasjonsledd oppfordrer jevnt og trutt 
alle til å ta i bruk MinIdrett.

KlubbAdmin (KA) er idrettslaget sitt system. I KA oppdaterer 
idrettslaget organisasjonsinfo og nytt styre etter årsmøtet. 
Idrettslaget kan også sende inn sine opplysninger til Brønnøysund 
gjennom KA og søke om Momskompensasjon. I KA ligger også 
Medlemsystemet som idrettslaget kan bruke. Alle idrettslag er 
pålagt å bruke et godkjent medlemssystem, og fra 2020 er det 
pålagt å fakturere medlemskontingent og treningsavgift gjennom 
systemet. På KA finner man også nyttig info og oppdaterte nyheter 
fra NIF.

SportsAdmin (SA) er det systemet idrettskretser og særforbund 
bruker. Det er i dette systemet vi oppdaterer informasjon om 
idrettslagene. Her tar vi opp og legger ned idrettslag rent teknisk. 
I SA får vi også inn søknader om spillemidler til utstyr, forslag til 
fordeling av Lokale aktivitetsmidler (LAM) fra idrettsrådene og 
søknader om opptak av nye idrettslag. Idrettslagene må nå inn i 
SA for å legge inn nye lisenser for de særforbund som bruker 
dette. Her kan vi ta ut ulike rapporter om idrettslag og resultatene 
fra den årlige samordnede rapporteringen.

NIF har også i perioden begynt å godkjenne enkelte andre 
systemer som er integrert med NIFs database.

Idrettskretsen hjelper veileder idrettslagene ved behov. Vi har 
også kurs i medlemsadministrasjon. 
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Samordnet rapportering
I april hvert år skal alle idrettslag gjennomføre samordnet 
rapportering. Idrettslaget skal registrere antall medlemmer i satte 
alderskategorier, aktive medlemmer og aktive medlemmer med 
nedsatt funksjonsevne. Idrettslagene skal også oppdatere nytt 
styre og organisasjonsinfo en gang per år. Idrettslaget legger også 
inn bruttodriftskostnader for å søke om momskompensasjon. 

RIK bruker hvert år mye tid på oppfølging av manglende rapport-
ering i andre og tredje kvartal. Manglende respons eller vilje og 
evne avdekkes videre i de medlemsundersøkelser som iverksettes 
mot idrettslag som ikke rapporterer. 

Fra 2020 skal alle medlemskontingenter faktureres gjennom 
godkjent medlemssystem. Dette vil over tid øke kvaliteten på 
norsk idretts medlemskaps- og aktivitetstall. Det vil gjøre det 
enklere for idrettslagene, og føre til at den årlige samordnede 
rapporteringen slik vi kjenner den vil bortfalle. 

NIF og andre overordnede organisasjonledd vil i fortsettelsen 
kunne hente ut kvalitetssikrede data direkte fra medlemssystemet. 
Det vil bety en forenkling og forbedring for idrettslagene. 

Lokale aktivitetsmidler (LAM)
Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra 
Kulturdepartementet (KUD), spesifikt rettet mot lokale lag og 
foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom 
i alderen 0 – 19 år.

Idrettsrådene i Rogaland innstiller fordeling av LAM til idretts-
lagene i sin kommune etter retningslinjer fra KUD og krav og 
anbefalinger fra NIF.

Idrettsrådenes tildelingskriterier skal fastsettes på idrettsrådenes 
årsmøte, med medlemstall og/eller aktivitetstall for barn, 
ungdom, parautøvere (6-19) og allidrettsdeltakere (6-19) fra den 
årlige rapporteringen som grunnlag for fordelingen. 

Ordningen er ikke søknadsbasert for idrettslagene og fører ikke til 
ekstraarbeid. Er idrettslaget medlem i NIF og har rapportert, har 
de krav på midler hvis de har medlemmer i målgruppen 0 - 19 år. 

Kriterier, retningslinjer og kontroll
NIF tilrettelegger med utgangspunkt i Kulturdepartementets 
kriterier i form av tilleggsinformasjon og maler til bruk for 
idrettsrådene. RIK anbefaler at disse brukes, fordi dette letter 
arbeidet for idrettsrådene og sikrer en rettferdig fordeling av 
millioner av «gratiskroner» til idrettslagene.

Hver høst er det RIKs oppgave å kontrollere at fordelingen skjer 
etter sentrale kriterier og retningslinjer. RIK avdekket i tingperi-
oden en del avvik og fulgte opp idrettsrådenes avvik både 1:1 og på 
idrettsrådskonferansen høsten 2019. 

Tidsrom
Idrettsrådene kan tildele midler fra 15. august. Vi oppfordrer 

idrettrådet til å gjøre det snarest mulig etter denne datoen og i god 
tid før siste frist som er 15. november. Dette vil bidra til hurtigere 
behandling, raskere utbetaling og potensielt bedre likviditet for 
idrettslagene.

Rammen til fordeling i perioden
År 2018 kr. 35 971 279,-
År 2019 kr. 36 530 985,-

Dugnad
Retningslinjer for dugnad er retningslinjer og ikke vedtatte lov-
bestemmelser. Tematikken utgjør ofte et dilemma, opptar fra tid 
til annen enkeltmedlemmer, foresatte og styrene. Kombinert med 
at årsmøtet er frittstående og selveiende, og utelukkende består av 
betalende medlemmer, får vi hvert år henvendelser om dugnad,  
hovedsaklig fra foresatte til barn og unge. 

På den ene siden er det stolte ordet dugnad et hedersord, fordi 
intensjonen bak dugnad bidrar til å senke kontingent, trenings-
avgifter og reisekostnader med mere for det enkelte medlem – i 
forhold til hva det reelt sett koster idrettslaget å tilby og drifte 
aktiviteten. 

På den annen side opplever enkelte at dugnadsnivået blir for stort 
og omfattende for den enkelte, og at noen mener at volumet på 
dugnad ikke står i stil med hva barn og unge får igjen i sitt tilbud. 
For eksempel fordi dugnadsinntekter i realiteten går til å sponse 
toppidrettsdelen i idrettslaget, enten det gjelder toppidrett, eller 
«voksenidrett i fjerde-divisjon». 

Et annet dilemma er at idrettslagene ikke, som de kan med 
hjemmel i lovnorm for idrettslag, senker kontingenten slik at 
foresatte til barn og unge også kan melde seg inn og yte 
påvirkning gjennom årsmøtene i idrettslagene. 

Dette kan også se ut til å være en  medvirkende årsak til de tender-
ser vi ser til «spanskesyka» hos enkelte, hvor ivrige trenere og 
styremedlemmer kan finne på å legge opp til det de gjennom-
snittlige foresatte kan oppfatte som for omfattende ambisjoner. 
Hvorfor skal laget dra til Barcelona for å se Messi på stadion, selv 
om mor eller far synes det er kult – og enkelte familier har råd til 
å spytte i ekstra på vegne sin «pode eller podinnne».

Etikk, verdier og ansvarlighet
Dette er et innholdsrikt område. Se også forslag til planen 
«Rogalandsidretten vil og skal». 

Viktigst av alt er nok at det i perioden har vært ytterligere stor 
oppmerksomhet rundt seksuell trakkasering og overgrep. Dette er 
et vanskelig tema, men vi opplever at åpenheten rundt det har sin 
virkning. Flere står frem når det skjer, og heldigvis er det ikke 
skambelagt. Det er også et tema hvor vi ser at styrken ved 
frivilligheten er at den drives av frie og villige foresatte som 
åpenbart har stor oppmerksomhet på saken – også fordi 
medlemmene er ens egne barn og unge. 



RIKsberetning 2018/1921

På idrettsforbundet sine nettsider er det laget en egen side om 
temaet. Her finnes det god veiledning fra NIF om hvordan 
idrettslaget skal håndtere denne type situasjoner. Idrettskretsen 
tilbyr foredrag og temakvelder via utdanningskonsulent. 

Økonomi som barriere har også fått enda større oppmerksomhet.
Det er beklagelig at barn og unge som kanskje trenger idrettens 
mest blir utelukket pga. økende krav til treningsavgifter, høye 
kontingenter og pålagt dugnad( må betale for loddbok og 
dopapir). 

Utfordringen for idretten virker å være at de enkelte kommunene i 
fylket har ulike støtteordninger som det er vanskelig å holde 
oversikt over for idrettslagene. Her er dialogen med idrettsrådene 
viktig for å få oversikt.  

Det er kort vei mellom de som melder inn sakene og RIK i de fleste 
av disse sakene. RIK tilbyr felleskurs, en-til-en-kurs mot enkeltlag 
og personlig veiledning til partene i lovsaker. Vi erfarer at 
lokalkjennskap, kunnskap om lover og bestemmelser innenfor og 
utenfor idrettsorgansasjonen kombinert med sunt bondevett i de 
aller fleste saker og konflikter bidrar til løsninger og virker 
konfliktdempende. 

STATISTIKKER 

Behandlede saker innen lov-organisasjon
Saksområde/emne      
Tiltak 2018 2019
Sammenslåing av 2 eller flere idrettslag 4 1
Avslag på søknad om opptak av nye 
idrettslag

5 14

Nedlagte, opphørte, utmelding og tap av 
medlemskap for idrettslag

4 13

Endring av idrettslags medlemskap 
i idrettsråd

0 2

Navnesaker 3 3
Søknader om dispensasjon fra NIFs lov 
§ 2 – 4 om kjønnsfordeling

8 1

Andre saker (årsmøteutsettelser/diverse 
org.-søknader)

3 0

Medlemsundersøkelser i idrettslag 4 0
Undersøkelser tilknyttet vare- og tjeneste- 
moms i idrettslag

17 15

Møter i organisasjonsledd 13 9
Opprettelse av nye særidrettsgrupper 
i idrettslag

8 9

Nedlegging av særidrettsgrupper 
i idrettslag

9 8

Godkjente, oppdaterte og utstedte lover for 
idrettslag

39 29

Godkjente og oppdaterte lover for idrettsråd 5 1
Totalt antall behandlede saker 129 120

I tillegg kommer de mange dialoger ifm. generell rådgivning, kurs 
fra utdanning og konflikthåndtering.

Faksimile Stavanger Aftenblad. 
Idretten er et tverrsnitt av samfunnet og må aldri 
senke guarden i forhold til alvorlige trusler. Idretts-
forbundet har gode veiledere og retningslinjer. Sjekk 
www.idrettsforbundet.no
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UTDANNING
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Verdiseminar 2019 gikk av stabelen i november, og ble en flott, 
vellykket kveld på Sola Strand Hotel. Interessen var stor på tvers 
av ulike idretter og roller for disse temaene vi hadde samlet – 
under fellesparaplyen ”verdiarbeid”. Noen ganger kan disse 
temaene føles snevre til å holde egne kurs og samlinger, og det 
viste seg å være smart å samle dyktige fagfolk til å snakke om 
anti-dopingarbeid i Rogalandsidretten, seksuell trakassering, 
kulturbygging i lag og klubb, og mot, mestring og selvfølelse blant 
unge utøvere. Vi ønsker å videreføre et slikt ”Verdiseminar”, 
gjerne på årlig basis og i samarbeid med de markante særkretsene 
på Idrettens Hus.

Digitalisering
Som følge av at Norges Idrettsforbund ønsker å sette idretts-
bevegelsen bedre i stand til å møte framtidas utfordringer, har vi 
i 2018/2019 opplevd et markant fokus på modernisering og 
digitalisering av idrettens tjenester. Utdanning i RIK har brukt 
mye ressurser på å forsterke informasjonsarbeidet fra NIF 
sentralt, spesielt med tanke på innføring av nye krav til medlems- 
og faktureringssystem for alle idrettslag. I 2019 har vi, som et 
resultat av dette, hatt økt fokus på bistand, støtte og opplæring 
i KlubbAdmin (NIFs eget medlemssystem).

Veiledere og kurslærere
Vi har et knippe svært dyktige og erfarne kurslærere i idretts-
kretsen. Vi har god dekning både kapasitetsmessig og geografisk 
sett, til tross for at vi ikke er så mange. Vi har fokusert på 
fremsnakking av idrettskretsens kurs- og kompetansetilbud hver 
gang vi er ute i klubb, og har sett en positiv økning i henvendelser 
angående blant annet klubbutvikling og styrekurs. 

Vi har to klubbveiledere som ble ferdig utdannet gjennom NIF 
våren 2018. Vi har fått med oss en ny kurslærer i perioden, som et 
resultat av økt press på opplæring i NIF sitt eget medlemssystem, 
KlubbAdmin (KA). Vi har klart å imøtekomme et sterkt økende 
behov for opplæring i KA i regionen, og det blir også et av 
fokusområdene videre fremover.

Godkjenning av ”Aktivitetslederkurs” for elever fra idrettslinjene 
på videregående skoler ble avsluttet i 2018, på bakgrunn av at 
man ikke hadde god nok kontroll på at kurset ble gjennomført 
i sin helhet og slik intensjonen var. 

Aktivitetskurs
Vi har hatt flere kjekke ”Aktivitetslederkurs barneidrett” i 
perioden, og har også i 2019 fått utdannet en ny kurslærer til dette 
kurset. Eet er vi veldig fornøyde med. Det er verdt å trekke frem 
Aktivitetslederkurset i Kopervik på Karmøy i februar 2019, hvor vi 
hadde fullt hus med 32 deltagere, inkludert en ivrig gjeng fra 

Superlaget i Karmøy Innebandyklubb. TV Haugaland var på 
besøk, og skapte positiv omtale og blest.

”Lederkurs for ungdom” har i perioden 2018-2019 vært avholdt 
med fokus på rekruttering av unge ledere med tanke på oppgaver 
under NM-veka. Det har vært en spennende prosess både for oss 
og kursdeltagere, som har medført et par svømmetak i ukjent 
farvann i rollen som organisator. Vi har jobbet godt med både 
søknader og rapporter i forhold til å skaffe til veie øremerkede 
midler til disse kursene, og NIF har vist stor interesse for våre 
erfaringer og betraktninger i noe som er upløyd mark også for 
dem. Heldige er vi som får treffe disse unge, engasjerte idretts-
ungdommene!

Vi fortsetter vårt kjernearbeid med å styrke det organisatoriske arbeidet i idrettslagene.  Vi opplever at stadig flere 
av våre idrettslag og klubber i Rogaland kjenner til oss, og benytter seg av våre kurs- og arrangementstilbud, samt 
ønsker vår kompetanse til å styrke eget organisasjonsarbeid. I avdeling utdanning samarbeider vi spesielt tett med 
ansvarlig(e) for lov og organisasjon, for å sammen heve kompetansen og kunne yte enda mer helhetlig bistand til 
idrettslagene.
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*Vi avsluttet ordningen med å godkjenne Aktivitetslederkurs for elever ved vgs i 2018.

Ant. Navn på kurs Deltakere Ant. Kurs/moduler Navn på kurs Deltakere
46 Klubbens styrearbeid i praksis 323 35 Klubbens styrearbeid i praksis 212
4 Økonomi i idretten 47 3 Økonomi i idretten 38
1 Regnskapsføring for idrettslag 

(Visma)
9 25 KlubbAdmin 212

10 KlubbAdmin 81 12 Klubbutvikling (startmøter/
oppfølging)

135

7 Klubbutvikling (startmøter/
oppfølging)

46 1 Daglig ledersamling 23

1 Paralympisk møteplass 8 1 RIK Idrettsrådskonferanse 2019 42
1 Foreldrerollen i idretten 22 1 IR faglig del: Idretten vil – og 

skal, LAM, ansvar og roller
0

1 Daglig ledersamling 22 1 Barneidrettsbestemmelser 50
1 Samordna søknad og rapportering 13 1 Verdiseminar 2019 46
1 Seksuell trakassering 17 1 Seksuell trakassering i idretten 0
1 Rekruttering av frivillige innen idrett 12 1 Mot, selvfølelse og mestring innen 

ungdomsidretten
0

1 Idrettsrådskonferanse Rogaland 
2018

42 1 AntiDoping i Rogalandsidretten 0

1 Kurslærersamling RIK 9 2 Samling for barneidrettsans-
varlige

25

1 Idrettsrådstiltak 9 1 Farer og feller ved forberedelse og 
gjennomføring av årsmøte

7

2 Aktivitetslederkurs i barneidrett 20 2 Aktivitetslederkurs i barneidrett 46
2 Lederkurs for ungdom del 2 28 1 Lederkurs for ungdom 26
1 Aktivitetsleder vgs* 295 1 Samling idrettsungdom/

klubbmentor
11

2 Lederkurs for ungdom 36
1 Evalueringssamling NM-veka 9
1 Barneidrett - Lye IL 7

86 Tiltak 2018 1055 90 Tiltak 2019 873
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Faksimile Stavanger Aftenblad. 
Det finnes 55 særforbund og rundt 200 idrettsgrener å velge i mellom i Norge. Og de aller fleste finnes også i Rogaland. NM-veka i 2018 og 
2018 bidro til å sette mangfoldet i idrettsfamiilien og regionen vår på kartet både via TV og i de sosiale mediene. Vi ønsker NM-veka hjertelig 
velkommen tilbake...
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IDRETTSTURISME

Idéen om å få idrettsgallaen til fylket ble første gang 
lansert i 2012. I 2015 skjøt prosjektet fart. 

I kjølvannet av arbeidet med å få Idrettsgallaen til Stavanger og 
tilhørende anleggsbefaring, informerte eierne av gallaen også om 
et nytt prosjekt de gikk svangre med.

Ideen var svensk, og ble unnfanget i 2009: Ett felles nasjonalt 
mesterskap for de «mindre» idrettene. I Sverige gikk det under 
navnet SM-Veckan. 

NIF og NRK besluttet å satse på  NM-veka
NRK hadde allerede rekognosert i Stavangerområdet ifm. 
idrettsgallaen og dro på flere utvidede befaringer. Rogaland ble 
fort en effektiv løsning, kanskje spesielt for NRK. Dermed kom 
RIK tidlig inn i konseptutviklingen.

Vi startet det forberedende arbeidet allerede i september 2017, 
svært godt hjulpet av det profesjonelle og dyktige destinasjons-
selskapet Region Stavanger. Rogaland Fylkeskommune og de fire 
kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg med 
tilhørende idrettsråd så tidlig muligheten og samlet seg om 
prosjektet og avtalefestet sitt engasjement og bidrag.

16. januar 2018 var vi på anleggsbefaring i de fire kommunene 
sammen med NRK, for å kikke på det som etter hvert skulle bli 13 
arenaer for NM-veka 2018.

NRK kunne etter hvert presentere sitt sendeskjema, og det skulle 
vise nærmere 26 timer direktesendt sport fra regionen på NRK1,  
inkludert fire kveldssendinger fra Vågen i Sandnes, Sola-
stranden, Randaberg sentrum og Vågen i Stavanger. 

Rundt 600 frivillige skulle sørge for at i underkant av 1 000 
utøvere skulle kunne kjempe om å bli en av historiens første 
NM-veka-vinnere i sin disiplin. 

NM-veka 2018 ble perfekt gjennomført. I samarbeid med 
16 særforbund ble det gjennomført 24 mesterskap, kåret 50 
norgesmestre og delt ut 8 kongepokaler. Nesten 100 NRK-ansatte 
var på besøk hos oss og NRK gjennomførte sin største produksjon 
for NRK Sporten det året. 

Neste post: Idrettsgallaen 2019
Så vidt ferdige med NM-veka prosjektet rakk vi akkurat et 
draktskifte før Idrettsgallaen 2019 skulle gjennomføres i DNB
arena lørdag 4. januar 2019. 

Selve Idrettsgallaen eies av partene NRK. NIF og Norsk Tipping, 
og har sin faste form i TV sendingen som vi alle kjenner. 

For første gang skulle idrettsgallaen arrangeres utenfor Østlands-
området. Idrettsgallaen 2019 var hovedelementet i RIKs 100-års- 

jubileum og inneholdt planlagte jubileumselementer. Vi fikk 
dermed også aksept for å gjennomføre gallahelgen på «vår» måte. 
Idrettsgalla 2019 inkluderte dermed både seminar på fredagen, 
idrettsdag og jubileumskonsert. 

DNB Arena ble utsolgt og 3 717 billetter ble omsatt.

NM-veka 2019
Allerede 8. januar var alle spor etter Idrettsgallaen fjernet, DNB 
Arena var igjen rigget for årets første hjemmekamp, og vi kunne 
starte  forberedelsene til NM-veka 2019.
 
NM-veka 2019 ble også offisielt åpnet i Sandnes, onsdag 26. juni, 
denne gang med den nyvalgte idrettspresidenten Berit Kjøll og 
hennes idrettsstyre. Idrettsstyrets første styremøte ble lagt til det 
nye rådhuset til Sandnes kommune i forkant av åpningen av 
NM-veka på samme sted.

39 idretter og 25 særforbund stilte til start. 16 av idrettene var helt 
nye. I tillegg kom det inn nye arrangørklubber.  

Dermed ble arrangementet vesentlig større enn året før. Det ble 
kåret 94 norgesmestre og delt ut 15 kongepokaler. Totalt deltok 
rundt 2000 deltakere pluss trenere og ledere. Disse ble også år 2 
hjulpet fram av  nærmere 1 000 frivillige. 

NRK og Norsk Tipping, samt de utallige positive hjelperne våre, 
har vært vesentlige samarbeidspartnere og bidragsytere til at våre 
tre prosjekt har vært vellykkede.

Resultater og effekter 
Total økonomi og lokal verdiskaping for NM-veka beregner seg til 
å være tett opp mot 30 millioner for 2018 og rundt 40 millioner 
for 2019. Gratis halleie, kommunal arrangementsstøtte, lokal 
arrangørs eget NM-budsjett og idrettens frivillighet er da ikke 
medregnet.

Det ble produsert henholdsvis 32 og 37 timer direktesendt TV fra 
NM-veka pluss timene fra Idrettsgallaen. I tillegg kommer 
omfattende dekning og god historiefortelling på NRK web. Det ble 
generert henholdsvis 106 og 211 presseoppslag for NM-veka. 
Idrettsgallaen 2019 tok en stor sving opp, og hadde igjen over en 
million seere.

For RIK har dette vært en krevende, men flott opplevelse. Effekten 
av vårt engasjement har gitt verdifull læring og bidratt til å øke 
kompetansen blant arrangørklubbene, økt oppmerksomheten om 
idrettens mangfold og bedret idrettens rammevilkår gjennom 
offentlig og privat støtte til idrettene som deltok. RIK opplever 
også at vi for egen del har fått verdifulle kontakter og kanskje også 
et enda bedre omdømme.
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Regional Organisasjonskomite

Bjørg Tysdal Moe (Krf) Varaordfører Stavanger Kommune 
Annamaria Gutierrez (V) Leder KKI Stavanger Kommune
Jone Laursen (Ap) KKI Stavanger Kommune
Pål Morten Borgli (Frp) Varaordfører Sandnes Kommune
Oddny Helen Turøy (Krf) Vara for PM Borgli
Gunhild Vårvik Tange-
land  (Krf)

Varaordfører Randaberg Kom-
mune

Jorunn Gilje Blomvik (Ap) Sola Kommune
Renate Gimre (Frp) Sola Kommune
Solveig Ege Tengesdal 
(Krf)

Fylkesordfører i Rogaland

Anja Berggård Endresen 
(V)

Leder Regional og kulturutvalget 
Rogaland Fylkeskommune

John Arve Hveding Styreleder RIK
Siri Ommedal Nestelder RIK
Torild Lende Fjermestad Styremedlem RIK

Regional Operativ komite

Leidulf Skjørestad direktør for bymiljø og utbygging
Arne Tenfjord Idrettssjef Stavanger Kommune
Odd Willy Støve Seksjonsleder idrett og friluftsliv 

Sandnes Kommune
Torbjørn Hovland Seksjonsleder idrett og bad Sola 

Kommune
Anders Jaarvik Kultursjef Randaberg Kommune

Regional prosjektleder Gjert Smith jr. og daglig leder Rune Røksund 
fra RIK sin administrasjon satt i styret til Idrettsgallaen nasjonalt 
fra sommeren 2018 og deltok i de nasjonale arbeidsgruppene til 
eierne NIF, NRK og Norsk Tipping (NT er kun deleier av gallaen) 
gjennom toårsperioden.

Støttepersonell til Regional Organisasjonskomite

Oddbjørn Fiskå Idrettsavdelingen Stavanger 
Kommune

Aras Gaure Idrettsavdelingen Stavanger 
Kommune

Jan Ove Ringstad Idrettsavdelingen Stavanger 
Kommune

Frode Dydland Seksjonsleder - Idrett og bad, 
Stavanger Natur og Idrettsservice

Jone Halvorsen Seksjonsleder - Park, vei og anlegg, 
Stavanger Natur og Idrettsservice

Jørn Vølstad Idrettsrådgiver Park, idrett og Vei 
Sandnes Kommune

Tormod Bjørkli Forvalter Idrett, Park, idrett og Vei 
Sandnes Kommune

Børre Jacobsen Arrangementsrådgiver Sandnes 
kommune

Erik Knudsen Avdelingsleder Idrett Randaberg 
kommune

 
Idrettsråd

Arne Thorsen Eie Daglig leder Idrettsrådet Stavan-
ger

Kåre Strand Styreleder Idrettsrådet Sandnes
Terje Hopen Styreleder Sola Idrettsråd
Jon Rønning Styreleder Randaberg Idrettsråd
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KA DÅ ITTEPÅ?

Under delmålet «Økt idrettsturisme» i gjeldende handlingsplan 
har vi hatt tre delmål. Idrettsgallaen og NM-vekene har som 
«prestisjearrangementer» ikke unaturlig overskygget de to andre 
målsettingene:

• Utvikle nettverk for særidretten og idrettsrådene 
 og andre aktuelle samarbeidspartnere
• Bistå til at det kommer flere større 
 idrettsarrangementer til fylket

Vi har i perioden gjennom galla og NM-veka selv utviklet verdifull 
kunnskap, innsikt og et enda større nettverk. Målet med salg 
defineres gjerne som gjenkjøp. Vi har naturlig nok allerede lagt 
inn en prematur søknad om å få tilbake både idrettsgalla og 
NM-veka.

Framtidige muligheter 
Styret og administrasjonen har samtidig, både før, under og 
etter disse arrangementene drøftet mulige framtidige strategier, 
oppgaver og roller for RIK – innenfor et ufattelig stort og viktig 
mulighetsområde for idretten i fylket.

Idrettsturisme som begrep er unnfanget av RIK, og bare i 
startgropa. Poenget med RIKs framtidige engasjement innenfor 
Idrettsturisme må – som med alt vi gjør – være at vi gjennom å 
engasjere oss innenfor et område direkte eller indirekte bidrar til 
å bedre rammevilkårene til idretten i fylket. Det være seg økt 
satsing på strategisk viktige anlegg som kan huse arrangement, 
tilførsel av kompetanse og kapasiteter, synergier for bredden, flere 
talenter eller mer inkludering og integrering.

RIK vil fortsette å utforske spennet fra NM-veka og Idrettsgalla 
i retning store mesterskap på Vestlandet. Like viktig blir det å 
forsøke å få fram verdien av de små og mellomstore arrange-
mentene som går under radaren til media og de fleste andre –
gjerne også under idrettens egen radar – og å få kommunisert 
dette både internt og eksternt.

Idretten reiser året rundt for å konkurrere, trene, heie på, kurse 
og organisere seg:

• Bare via SAS reises det årlig på Idrettsprisbilletter for over 110  
 millioner (i tillegg kommer de som reiser via Norwegian og  
 Widerøe samt de som reiser via såkalte «billig» billetter). 
• Det overnattes på de 2 største hotellkjedene i de 5 hotellene i  
 Stavanger regionen for 20 millioner kroner årlig. 

Summerer man bransjene transport, bespisning og overnatting 
for Rogaland får man enorme summer i årlig idrettsturisme, noe 
som har stor ekstern betydning for alt fra næringslivet til 
skatteinntekter.

RIK ønsker å fortsette å forfølge to spor:

1. Få fram fakta i forhold til verdiskapingen som skjer i «det  
 daglige», kommunisere dette og støtte opp om de organisa-
 sjonsleddene i fylket som ser muligheter og ønsker å ta tak 
 i problematikken.
2. Fortsette å videreutvikle samarbeid om idrettsturisme,  
 anleggsutvikling og konkurransearenaer i et 
 vestlands-perspektiv
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Eiere
RIK, RFK og NIF.

Eksterne økonomiske bidragsytere
Sparebankstiftelsen SR-Bank og Stiftelsen Dam.

Målgrupper for prosjekt/tiltak
• Inaktive yngre og eldre
• Mennesker med nedsatt funksjonsevne
• Nye landsmenn og -kvinner

Mål
• Økt fysisk aktivitet for målgruppene
• Nye medlemmer i idretten
• Økt samhandling mellom idretten og det offentlige

Metode
Sammen kryssfinansierer eierne midler – som igjen blir kryss-
finansiert av kommuner og særforbund. Folkepulsen bringer 
sammen parter som har sammenfallende interesse i å styrke 
eksisterende aktivitet eller skape ny for målgruppene. 

Utgangspunktet den gang, som nå, var at idrettskretsen og ikke 
minst idrettsrådene i kommunene har regional kunnskap om 
villige og dyktige kapasiteter i idretten. Gjennom formelt samar-

beid med kommunene, og deres kunnskap om utfordringsbildet 
internt i den enkelte kommune, etablerer partene økonomiske 
spleiselag for idrettslag som ønsker å delta ved å etablere aktivitet 
for målgruppene. Erfaringen gjennom snart 11 år er at samarbeid 
og koordinering gir større muligheter for å oppnå bedre resultater 
sammen enn hva partene klarer hver for seg. Dette har vist seg 
å gi mer aktivitet for pengene.

Sist, men ikke minst, har vi etablert/styrket strategisk viktige 
arrangementer for målgruppen. Dette gjøres for å styrke 
rekruttering og synligheten av at det lar seg gjøre å øke aktiviteten 
for målgruppene, og at det finnes en rekke aktivitetstilbud – for 
den som vil.

Folkepulsen sin metode forutsetter at vi driver ulike fysiske 
aktiviteter i samarbeid med idrettsrådene og særkretser/særfor-
bundene ut ifra ulike behov. Noe som gjør det mer krevende å 
kommunisere, men likevel etter vår mening er riktig.

Kort oppsummert
• RIK/Folkepulsen ledes av en eiergruppe bestående av   
 folkevalgte representanter fra fylkeskommunen og RIK.
• Vi bidrar til å koble interesserte idrettsråd og særkretser i  
 fylket med deres respektive kommuner og særforbund.
• Deretter etablerer vi skriftlige avtaler mellom Folkepulsen,  

Folkepulsen er et folkehelseprosjekt i samarbeid mellom kommuner, idrettsråd og Rogaland idrettskrets. Folke-
pulsen ble etablert i 2009, og siden den gang har vi årlig utbetalt midler til gode prosjekter som ønsket å gjøre en 
ekstra innsats for de som ikke naturlig finner veien til idrettslagene. Det hele kom i stand gjennom en avtale mellom 
Rogaland fylkeskommune (RFK), idrettsforbundet (NIF) og Rogaland idrettskrets (RIK).

SAMHANDLING 
OG REGIONAL 
KUNNSKAP ER 
NØKKELEN



RIKsberetning 2018/1931

 idrettsråd og kommuner og/eller mellom Folkepulsen.
• Deretter ledes innsatsen lokalt av en eiergruppe bestående av  
 valgte representanter fra idrettsråd og folkevalgte – eller  
 ansatt-ressurser –  fra kommunene.
• Sammen driver vi markedsinnsats for å stimulere til, å skape  
 aktivitet gjennom motiverte idrettslagene.
• Idrettslagene søker og rapporterer på tiltak som skaper  
 aktivitet for en eller flere av Folkepulsens sine målgrupper.

Økonomi og budsjetter
Folkepulsen distribuerer årlig totalt 1,6 millioner ut i prosjekter/
tiltak i 2018 og 2019. Dette beløpet dobles via våre avtaler med 
idrettsråd/kommuner, og gir rundt 3,2 millioner kroner til 
fordeling blant motiverte idrettslag i Rogaland. 

Hvorfor Folkepulsen?
Folkehelseutfordringene i Norge er velkjente. «Sitting is the new 
smoking» er en god illustrasjon på at vi alle bør bidra til at flere 
kommer i aktivitet. Psykisk uhelse, livsstilssykdommer og 
utenforskap er en stor utfordring for oss alle og ikke minst 
utviklingen av norske helsebudsjetter.

RIKs motivasjon er å følge opp idrettens vedtatte ambisjoner om å 
også bidra til at noen av de som kanskje ikke naturlig finner fram 
til, eller velger å ta del i, idrettens mangfoldige tilbud skal få 
anledning til å bevege seg mer. Denne ambisjonen deles i aller 
høyeste grad av det offentlige, som også har et ansvar for denne 
type utfordringer. Videre er det positivt å få rekruttert flere til å bli 
medlemmer og få oppleve «idrettsglede hele livet». Samhandlin-
gen handler slik sett også om at Folkepulsen bidrar til å bedre 
rammevilkårene til motiverte idrettslag.

Avtaler i perioden 2018 og 2019
Idrettsråd/kommuner
• Haugesund
• Karmøy
• Strand
• Sola
• Stavanger
• Sandnes
• Gjesdal
• Klepp
• Hå
• Egersund

Særforbund/-krets
• Sørvest Bandyregion
• Nordsjørittet (familierittet)
• Rogaland Gymnastikk- og turnkrets
• Norges Roforbund 
 (Stavanger roklubb og idrettsrådet Stavanger)
• Norges Judoforbund 
 (Stavanger judoklubb og idrettsrådet Stavanger)
• Norges Danseforbund (Stavanger Freestyledisco klubb)

Synlighets- og rekrutteringsarrangementer
Lavterskel idrettsarrangement hvor særidrettene kan rekruttere til 
idrettslagene som gir tilbud til målgruppene, idrettslag som gir 

tilbud til målgruppene, idrettslag som allerede er støttet av 
Folkepulsen. Folkepulsen har i løpet av 2018 og 2019 arrangert 
selv eller vært involvert i følgende synlighets- og rekrutteringsar-
rangementer:

• Paralympisk møteplass (2018)
• Superlekene Sandnes og Haugalandet
• Paralympisk skoledag
• Nordsjørittets familieritt
• NM-veka (2018 og 2019)
• Paracamp
• Aktivitetsdag Grøne Bråden skole
• RIKs idrettsdagen

Til sammen har det vært rundt 3000 deltakere på arrange-
mentene i målgruppene.

Folkepulsens samarbeidsmodell sikrer forutsigbarhet blant 
frivilligheten, og er effektiv og bærekraftig for alle parter. På 
denne måten bidrar vi til å skape enda flere stolte øyeblikk og 
enda bedre folkehelse.

VIL DU VITE MER? Se tilleggsrapport på våre nettsider.

PARAKONSULENT NIF/RIK

Fagkonsulent paraidrett var tidligere en gruppe inn under 
breddeavdelingen til NIF. Etter omorganiseringen i NIF har RIK 
fra 2018 og 2019 gjennom øremerket tilskudd fra NIF fått ansvar 
for fagkonsulent paraidrett, i første omgang gjennom en 20 
prosent stilling. Fra og med 2020 er dette blitt til en 50 prosent 
stilling med øremerkede midler. 

Fagkonsulent paraidrett utvider Folkepulsen sitt nedslagsfelt og er 
fortsatt en del av NIFs nasjonale nettverk av kontaktpersoner for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Parakonsulenten fulgte opp tidligere deltakere på Beitostølen. 
Aktivitetene var i hovedsak å drive oppsøkende virksomhet 
ovenfor målgruppens interesseorganisasjoner, relevante behand-
lingsinstitusjoner, skoler og øvrig offentlig virksomhet.

Informasjonsarbeid og oppbygging av database med oversikt over 
hvilke idrettslag som har tilbud for målgruppen var også blant 
oppgavene.

Ledelse av Folkepulsen og parakonsulentstillingen griper til dels 
inn i hverandre. RIK valgte høsten 2019 at dette administrativt 
skal dekkes gjennom ett årsverk. Dette frigjør mer midler til 
utbetaling til idrettslagene via idrettsrådene, og faller sammen 
med at eiergruppen til Folkepulsen bestemte at vi faset ut særkret-
savtalene for å konsentrere oss om de mange idrettsrådsavtalene. 
Særidretten vil fortsatt via særkrets eller idrettslag kunne søke 
støtte – via avtalene med idrettsråd og kommuner.
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FOLKEPULSEN 2018/2019       
KRYSSFINANSIERING FOLKEPULSEN  

Utbetaling Kryssfinans Effekt
IDRETTSRÅD      
Karmøy IR 100 100 200 
Haugesund IR 100 150 250 
Tysvær IR 0 0 0 
Stavanger IR 150 150 300 
Sandnes IR 350 175 525 
Hå IR 75 150 225 
Egersund IR 75 100 175 
Sola 75 75 150 
Gjesdal 25 25 50 
Strand 50 50 100 
Klepp 75 100 175 
SUM IDRETTSRÅD 1075 1075 2150 
SÆRFORBUND/-KRETS       
Rogaland bandykrets 150 150 300 
Sykkel (Nordsjørittet) 25 25 50 
Turn 30 30 60 
RO 30 30 60 
JUDO 100 100 200 
Dans 25 25 50 
Sum SÆRIDRETTER 360 335 720 
ARRANGEMENTER     
Paralympisk skoledag 50 20 50 
Superlekene SØR 50 50 50 
Superlekene NORD 25 25 50 
NM Uka 100 200 300 
SUM ARRANGEMENT 225 295 450 
KURS       
Sum kurs 0 0 0 
TOTALT UT I AKTIVITETER I IL 1660 1705 3320 
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Mål 
TMT skal være et idrettstilbud til idrettstalenter som ønsker å 
kombinere satsing på utdanning med å trene på best mulig måte 
for å nå målet om en framtidig internasjonal idrettskarriere. 

Opptak til TMT 
Karaktersnittet for å komme inn er på 4,0 eller bedre. Det er 
særforbundet som vurderer det idrettslige nivået til søkerne.

Oversikt over idretter
Vedlagt er en oversikt over de forskjellige idrettene som tilbys på 
Talenter mot toppen skoleåret 2018/19 og 2019/20.

2018/2019
Det var totalt 95 utøvere på TMT. Utøverne fra de 15 idrettene var 
fordelt på 88 elever som tok allmenn studieretning på St. Svithun 
videregående skole, og 7 elever som tok yrkesfaglig utdanning på 
Jåttå videregående skole.

52 utøvere representerte lagidretter. 43 utøvere representerte 
individuelle idretter. Det var 40 jenter og 55 gutter blant de 
95 TMT-utøverne dette skoleåret.
  
2019/2020
Det er totalt 85 utøvere på TMT. Utøverne fra de 12 idrettene er 
fordelt på 79 elever som tok allmenn studieretning på St. Svithun 
videregående skole, og 6 elever som tok yrkesfaglig utdanning på 
Jåttå videregående skole.

47 utøvere representerer lagidretter. 38 utøvere representerer 
individuelle idretter. Det er 35 jenter og 50 gutter blant utøverne 
dette skoleåret.
 
Trenere/støtteapparatet 
Skoletrenere til prosjektet blir vurdert i dialog med særkrets, 
særforbund og/eller sportssjef/landslagssjef. 

Ambisjonen er at vi skal ha de best kvalifiserte trenerne, til de 
beste utøverne, som er tilgjengelige i regionen. Trenerne engas-
jeres av RIK/OLTSV. Dette gir TMT fleksibilitet i forhold til 
jevnlig vurdering av aktuelle idretter. Utøver, trener og støtteap-
parat er en helhetlig pakke som må være til stede for at man kan 
tas opp som elev. 

I dag har vi 16 engasjerte særidrettstrenere og 10 basistrenere 
knyttet opp mot TMT. I flere idretter har vi landslagstrenere, eller 
forhenværende landslagstrenere. Noen av idrettene har lokale 
trenere og disse følges tett av landslagstrener. 

Sportslige resultater/utvikling 
Flere av elevene kan vise til en meget bra sportslig utvikling og 
fremgang. I løpet av de to siste årene har flere av elevene deltatt 
på internasjonale mesterskap og landskamper. 

TALENTER MOT TOPPEN

TMT er et samarbeid mellom Rogaland fylkeskommune (RFK), Stavanger Kommune (SK), Olympiatoppen Sør Vest (OLTSV) og 
Rogaland idrettskrets (RIK). St. Svithun- og Jåttå videregående skole er ansvarlige for det skolefaglige og OLTSV er ansvarlig for det 
idrettsfaglige tilbudet. OLTSV administrerer opptak og engasjerer trenere i samarbeid med særforbund/særkretser (SF/SK). 
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2018 høsten 

Marthe Wilimmsen Svømming – nordisk mesterskap
Emil Vatne Para OL i PyeongChang
Håkon Vengnes Roing  - Nordisk Mesterskap
Rasmus Rasmussen Roing - Nordisk Mesterskap
Siri Tønnessen Roing - Nordisk Mesterskap
Amalie Lutro Sykkel - EM og VM landevei junior 
Tord Gudmestad Sykkel – nordisk mester jr. 

landevei
Truls Wigdel Svømming – EM svømming senior
Kristoffer Iversen Håndball - guttelandslaget 2000
Alexander Blonz Håndball – Ungdoms EM og 

guttelandslaget 2000
Herman L. Knudesn Håndball - guttelandslaget 2002
Mille Aune Fotball - U16 landslaget
Helene Broch Fotball - U16 landslaget
Gina Ødegaard Fotball - U16 landslaget
Lars Christian Rødne Ishockey – U20 landslaget
Thomas Paulsen Ishockey – U20 landslaget
Markus Vikingstad Ishockey – U20 landslaget
Jonathan Risa Ishockey – U18 landslaget
Andre Bjelland Strand-
borg

Ishockey – U16 landslaget

Jonas Slettebø Haughom Ishockey - U16 landslaget
Teodor Solland Ishockey - U16 landslaget
Trygve Ellingsen Badminton – U19 EM
Mats Nilsen Trial  - Nordisk mesterskap junior 

og EM junior
Mathias Hove 
Johannessen

Friidrett  - Nordisk Mesterskap 
senior og Nordisk Baltisk Mester-
skap U23

Emilie Sandberg Friidrett – Stafett for Norge i U20

2019 – våren og høsten 

Alexander Blonz Håndball - VM senior
Maren Eriksen Langø Håndball 

- Rekrutteringslandslaget 
Tord Gudmestad Sykkel – morgendagens helter 

på landslaget – EM Landevei
Tuva Byberg Sykkel – morgendagens helter 

på landslaget – EM landsvei
Nora Tveit Sykkel – morgendagens helter 

på landslaget
Helle Oppedal Brettseiling  - world cup 
Jonas Slettebø Haughom Ishockey - U18 VM i Grenoble 
Lars Christian Rødne Ishockey -  U20 VM i Tyskland
Andre Bjelland 
Strandborg 

Ishockey -  U18 VM i Grenoble

Emil Vatne Kjelkehockey – VM Para senior 
Mille Aune Fotball - U17 landslaget
Helene Broch Fotball - U17 landslaget
Kaja Karlsen Fotball - U17 landslaget
Gina Ødegaard Fotball - U17 landslaget
Martine Østenstad Fotball - U19 landslaget 

– EM Scotland
Mars Nilsen Trial – Team Norway – EM youth 

klasse
Siri Tønnessen Roing – Nordisk mesterskap
Per Størseth Andreassen Roing – junior landslaget 

internasjonal regatta
Marius Pedersen Roing - junior landslaget 

internasjonal regatta 
Caroline Østbø Roing - junior landslaget 

internasjonal regatta 
Mats Liland Freeski  juniorlandslaget
Emilie Sandberg Friidrett – Nordisk mesterskap 

U20
John Øyvind Garvik Seiling -  Lazer Radial– Nordisk 

mesterskap
August Hanevik Seiling  - Lazer Radial – Nordisk 

mesterskap
Aslak Iveland Seiling -  Lazer Radial – Nordisk 

mesterskap
Olai Hagland Seiling – EM U20 og VM U20 
Hanne Katle Fjon Seiling – EM U20 og VM U20

Faksimile Stavanger Aftenblad. 
Parahockeyspiller Emil Vatne på vei fra hjemstedet 
på Jæren til daglig skolegang på TMT.
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Olympiatoppen
Sørvest
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Lokalene var klargjort og tilpasset Olympiatoppen sitt behov 
våren 2018, og offisiell åpning var i mai 2018. Ambisjonen om 
å skape en møteplass for idretten i regionen ble realisert, og 
lokaliseringen styrker det gode samarbeidet mellom Olympia-
toppen Sørvest, Rogaland idrettskrets og Rogaland fylkes-
kommune har gjennom Talenter Mot Toppen (TMT).

Olympiatoppen Sørvest sitt oppdrag er å utvikle og formidle 
toppidrettsrelevant kompetanse i et langsiktig perspektiv. Dette 
støtter opp under Olympiatoppen sitt mandat om å kvalitetssikre 
særforbundenes toppidrettsarbeid. 

De regionale avdelingene sin kjernevirksomhet er knyttet opp mot 
morgendagens utøvere i alderen 15-16 til 19-20 år. Elevene ved 
St Svithun er således midt i målgruppen. Høsten 2019 flyttet 
Wang inn i nye lokaler på andre siden av Madlaveien, noe som 
gjør at Olympiatoppen har potensiale til å følge opp enda flere 
lokale utøvere. 

Antall utøvere og miljøer som bruker avdelingen øker, og vi 
kommer i kontakt med stadig nye miljøer. Relevant kompetanse 
formidles og implementeres på ulike arenaer, og våre fagfolk har 
god oversikt over hva som skjer i regionen.

Olympiatoppen Sørvest skal levere på følgende fem ansvars-
områder:

- Talentutvikling
- Trenerutvikling
- Paraidrett
- Toppidrett og karriere
- Forskning og utvikling (FoU)

Innenfor hvert ansvarsområde gjennomføres det ulike tiltak for 
å støtte opp under avdelingens handlingsplan.

OLT sentralt prioriterer innenfor budsjettet. 
RIK svarer for totalen. 
Handlingsplanen utarbeides i samarbeid med sentralt ansatte 
med ansvar for de ulike målområdene. Dette betyr at landets åtte 
regionale avdelinger har samme fokus- og innsatsområder. 
Deretter er det opp til OLT Sørvest å gjennomføre de ulike 
tiltakene, ut i fra de ulike lokale forutsetningene – og lokal 
tilpasning. 

Aktiviteten de to siste årene har økt jevnt og trutt. Budsjettet for 
det siste året Olympiatoppen hadde tilhold på Idrettens hus 
(2017) var i underkant av 1,9 millioner kroner. Budsjettet for inne-
værende år (2020) har passert 4 millioner kroner, og er mer enn 
en dobling. Dette skyldes at vi har lyktes med å øke våre inntekter, 
men også kostnader, spesielt i forbindelse med etableringen i nye 
lokaler. Minst like viktig er det at bemanning og dermed også 
aktiviteten har vokst. Før flyttingen til Vikinghallen utgjorde tre 
personer 1,3 årsverk (avdelingsleder 40%, parakonsulent 50% og 
trenerutvikling 40%). I skrivende stund utgjør avdelingen rundt 
4 årsverk fordelt på 6 personer:

• Administrasjon 100%
• Fysioterapeut 100%
• Avdelingsleder 60%
• Paraidrett 50 %
• Trenerutvikling 40%
• Coaching 25%
• Kraft/styrke 20%

Det vises til regnskap og budsjett for detaljer, men grovt sett kan 
en si at Olympiatoppen Sørvest sine driftsinntekter fordeler seg 
som følgende:

• 1/3 sentralt tilskudd
• 1/3 offentlig tilskudd 
• 1/3 stiftelser, gavefond og salg av tjenester

Med god støtte fra stiftelser som Sparebankstiftelsen SR-bank, 
stiftelsen VI og Gjensidigestiftelsen har det vært mulig å øke 
innsatsen og aktiviteten. Ved hjelp av gode samarbeidspartnere, 
stiftelser og det offentlige har Olympiatoppen Sørvest vært i stand 
til å levere på tiltakene i handlingsplanen.

«Sammen om de store prestasjonene» er Olympiatoppens visjon, 
noe samarbeidet med og støtten fra våre partnere i høyeste grad 
understøtter.

OLYMPIATOPPEN SØRVEST –  EN MØTEPLASS FOR IDRETTEN I REGIONEN

Frem til 2018 holdt Olympiatoppen Sørvest til i Rogaland idrettskrets sine lokaler på Jåttå. Økt aktivitet, samt ønske 
om å komme nærmere den aktive idretten, gjorde at det ble sett på andre lokasjoner for Olympiatoppen Sørvest. Det 
viste seg at det var ledige lokaler i Vikinghallen som dekket avdelingen sine behov. 
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INNEHAVERE AV ROGALAND IDRETTSKRETS INNSATSPOKAL 1965 - 2018

År Navn Idrettslag Idrett
1965 Åge Storhaug Klepp Idrettslag Turn
1966 Kjell Bjørnsen Stavanger Vektløfterklubb Vektløfting
1967 Olav Nilsen Viking Idrettslag Fotball
1968 Terje Haugland Haugesund Idrettslag Friidrett 
1969 Tore Bjørnsen Stavanger Vektløfterklubb Vektløfting
1970 Tone Svarsted Sandnes Idrettslag Turn
1971 Dag Birkeland Egersund Idrettsklubb Friidrett
1972 Sigbjørn Slinning Viking Idrettslag Fotball
1973 Svein Kvia Viking Idrettslag Fotball
1974 Tor Magne Larsen Frisinn Sportsklubb Svømming
1975 Arne Gilje Stavanger Roklubb Roing
1976 Erling Trondsen Sola Idrettslag Svømming 
1977 Lars Ivar Pettersen (Løge) Sandnes Turn Turn
1978 Jarle Halsnes Sauda Idrettslag Ski, alpint
1979 Arne Larsen Økland Bryne Idrettslag Fotball
1980 Tore Christian Sviland Stavanger Golfklubb Golf
1981 Maren Berner Hafrsfjord Seilklubb Seiling, brettseiling 
1982 Ingrid Kristiansen Idrettslaget Skjalg Friidrett, løp
1983 Svein Fjælberg Viking Idrettslag Fotball
1984 Erik Thorstvedt Viking Idrettslag Fotball
1985 Jarl Gaute Aase Egersund Idrettsklubb Friidrett, løp
1986 Espen Karlsen Stavanger Idrettsforening Håndball
1987 Bjørg Storhaug Klepp Idrettslag Fotball
1988 Stein Rønning Stavanger Karateklubb Karate
1989 Rune Erland Viking Håndballklubb Håndball
1990 Morten Alstadsæter Stavanger Karateklubb Karate
1991 Ingen tildeling
1992 Kjetil Undseth Stavanger Roklubb Roing 
1993 Anette Sikveland Figgjo Idrettslag Skiskyting
1994 Bjørn Måseide Austrått Idrettslag Volleyball, sand-v.b. 
1995 May Britt (Våland) Hartwell Sola Cykleklubb Sykling, banesykling
1996 Steffen Skår Størseth Stavanger Roklubb Roing
1997 Mariann Fjeldheim Tysvær Kano- og Kajakklubb Kajakk, maraton
1998 Gunn-Rita Dahle Sandnes Sykkelklubb Sykling, terrengs.
1999 Tore Torgersen Stavanger Bowlingklubb Bowling
2000         Silje Jørgensen og Ingeborg 

Hovland
Klepp Idrettslag Fotball

2001 Nils Olav Fjeldheim Tysvær Kano- og Kajakklubb Padling
2002 Andreas Hustveit Vindafjord Idrettslag Paralympics, ski
2003 Kjetil Strand Stavanger Håndballklubb Håndball
2004 Cecilie Drabsch Stavanger Handikapidrettslag Paralympics, svøm.
2005 Susanne Wigene Tjalve Idrettsklubb (Haugesund). Friidrett, løp. 
2006 Hildeborg Juvet Hugdal Sauda Idrettslag Vektløfting
2007 Ane Stangeland Horpestad Klepp Idrettslag Fotball
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2008 Anne Margrethe Hausken Halden Skiklubb Orientering
2009 Brede Hangeland FC Fulham (Viking FK) Fotball
2010 Sarah Louise Rung Madla Svømmeklubb Svømming
2011 Andre Fosså Aguiluz Klepp BMX Sykkel / BMX
2012 Henrik Ingebrigtssen Sandnes Idrettslag Friidrett
2013 Alexander Kristoff Stavanger Sykleklubb Sykkel
2014 Sven Erik Bystrøm Haugesund Sykkel
2015 Camilla Herrem Sola Håndball
2016 Filip Ingebrigtsen Sandnes Friidrett
2017 Kristian Bjørnsen Stavanger Håndball
2018 Jakob Ingebrigtsen Sandnes Friidrett

STATUTTER  
• ”Innsatspokalen” tildeles den kvinne/mann som i kalenderåret har utført en utmerket 
 idrettslig prestasjon.
• Pokalen kan ikke tildeles samme kvinne/mann mer enn en gang.
• Pokalen deles ut det påfølgende år. 

LEDERE I ROGALAND IDRETTSKRETS 1919 – 2020

År Navn Idrettslag
1919 – 1928 C. Nic. Pettersen Viking Idrettslag, Stavanger
1928 – 1940 Rasmus Waldeland Terje Viken Roklubb, Stavanger
1940 – 1940 Paul Ingebriktsen Viking Idrettslag, Stavanger
1940 – 1947 Harald Hansen Skjalg Idrettslag, Stavanger
1947 – 1952 Olav Rostrup Sandnes Idrettslag, Sandnes
1952 – 1953 John Sæbøe Stavanger Miniatyrskytterlag, Stavanger
1953 – 1959 Magne Lura Sandnes Svømme- og Livredningsklubb, 

Sandnes
1959 – 1961 Sigurd Kristiansen Stavanger Golfklubb, Stavanger
1961 – 1965 John Magnus Larsen Skjalg Idrettslag, Stavanger
1965 – 1973 Magne Lura Sandnes Svømme- og Livredningsklubb, 

Sandnes
1973 – 1975 Johannes Grødem Randaberg Idrettslag, Randaberg
1975 – 1977 Magne Westerheim Sandnes Idrettslag, Sandnes
1977 – 1983 Odd Fladen Ulf Fotballklubb, Sandnes
1983 – 1988 Audhild Ulland Vindafjord Idrettslag, Vindafjord
1988 – 1993 Thor Henning Larsen Taxisport Bedriftsidrettslag, Stavanger
1993 – 1995 Leif Skandsen Egersunds Idrettsklubb, Eigersund
1995 – 1997 Einar Johan Skandsen Nærbø Idrettslag, Hå
1997 – 1999 Magnar Haga Tysvær Kano- og Kajakklubb, Tysvær
1999 – 2003 Kåre Strand Ganddal Idrettslag, Sandnes
2004 – 2005 Hans Olav Braut Orre Idrettslag, Klepp
2005 – 2008 Unn Birkeland Ålgård Svømmeklubb, Gjesdal
2008 – 2010 Tor Arvid Bruskeland Sola Fotballklubb, Sola
2010 – 2016 Asle Torland Ogna Golfklubb, Hå
2016 – 2016 Åge Olsen Stavanger bokseklubb 
2016 – 2020 John Arve Hveding, konst/valgt Kopervik IL
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SAKSFRAMLEGG

SAK 3.1. 
LOVSAK - GODKJENNING AV NY LOV

Ny lovnorm for idrettskretser inneholder samtlige lovendringer 
fra idrettstinget 2019, og skal vedtas av samtlige organisasjons-
ledd i norsk idrett.

RIKs lovnorm inneholder bestemmelser om representasjon på 
idrettskretstinget slik de ble vedtatt på idrettskretstinget i 2014. 

Utover dette er saken formalia. Se lov side 65

SAK 3.2. 
STRATEGISK VIKTIGE IDRETTSANLEGG

Bakgrunn 
Areal- og anleggsutvalgets rapport til styret var til sistegangs 
behandlig i sak 40/2019, styremøte 16. sep 2019.

RIK mener rapporten har blitt til ved  omfattende medvirkning og 
høringer fra idretten i Rogaland. I tillegg har rapporten vært med 
på sakslisten på to idrettsrådssamlinger.

Rapporten er overlevert til Rogaland fylkeskommune.

Styret legger opp til at planen skal rulleres annenhvert år i 
forbindelse med idrettskretstingene. 

Rapporten er på 18 sider og ligger av praktiske årsaker som 
vedlegg til denne RIKsberetning.

SAK 3.3.1
INNKOMMET SAK - HØRINGSPRINISPPER

Forslag: 
Idrettsrådene i Sandnes, Sola, Randaberg og Stavanger har 
følgende forslag:

Alle høringer som RIK mottar av egen organisasjon skal de 
idrettsråd i Rogaland som ønsker det få lett tilgang til så snart de 
foreligger (videresende på e-post, henvise til etc.)

Bakgrunn for saken
RIK mottar en rekke høringer. Det vil variere mellom idretts-
rådene hvor viktig de vil mene den enkelte høring er. Samtidig så 
mener forslagsstiller at det først og fremst er idrettsrådene selv 
som kan peke på hva de mener er viktig for dem. Slik praksisen er 
i dag så er det RIK som vurderer hva som skal videresendes til 
idrettsrådene. Praksisen er også ulik mellom idrettskretsene for 
hvilke saker de sender videre til idrettsrådene. Det betyr at noen 
idrettsråd får tilgang til høringssaker, mens andre ikke får tilgang.

NIF arbeider mot bedre IT -systemer som muligens kan gjøre 
tilgang på saker lettere, men pr. i dag er ikke dette utviklet nok til 
at det er tilfredsstillende.

Uavhengig av hvilke systemer som måtte komme foreslår 
forslagstiller at de idrettsrådene som ønsker alle høringene får 
tilgang til disse raskt, mens de som ønsker at RIK kun sender de 
som RIK mener er relevant/ønskelig å sende ut får disse. Hvilke 
av de to varianter som ønskes av de enkelte idrettsråd kan enkelt 
avklares med et spørsmål ut til Idrettsrådene. 

Forslaget er signert de fire styrelederne i idrettsrådene 
i Randaberg, Sandnes, Sola og Randaberg.

Styrets vurdering
RIKs erfaring når det gjelder høringer er at det med fordel kunne 
vært flere høringsinnspill fra organisasjonsleddene i fylket når vi 
sender ut høringer. Siste utsendte høring gjaldt spillemidler og 
gav idrettsrådene rundt en måneds tid til å behandle saken. Her 
kom det inn ett svar fra ett idrettsråd.

Vi har gjennom årene selv gitt ut egne høringer til idrettsråd, 
særkretser og idrettslag. 

I tillegg har vi distribuert høringer fra NIF til særforbund og 
idrettskretser videre i de tilfeller vi har vurdert det som relevant, 
og/eller det har vært tid til å sende dem videre. 

Det finnes ingen føringer i forhold til eksterne høringer som 
kommer inn. Eksterne høringer fra andre enn NIF har vi selv 
besvart.

Høringer fra NIF har heller ikke tidligere hatt føringer. Som regel 
har det også vært krevende å få gitt idrettsråd og andre i Rogaland 
tilstrekkelig tid til å få behandlet sakene. 

NIF har likevel etter idrettsrådskonferansen i Ålesund, svart på 
innspillet fra idrettsrådene ved å be idrettskretsene om å  ta 
ansvar for «høre videre», i stedet for å sende høringer ut til IK og 
IR samtidig. Siden sommeren 2019 har de opprettet et eget 
område på egne nettsider. Dette er ajour fram til årsskiftet. RIK 
har etterlyst hvem som har ansvaret for å holde dette oppdatert 
fortløpende, fordi vi mener det vil være en nyttig fellesside for hele 
organisasjonen. Vi fikk i denne anledning opplyst at NIF nå har 
laget utkast til retningslinjer for egne høringer. 

Essensen i NIFs nye retningslinjer er at NIF fortsatt vil høre 
særforbundene og idrettskretsene, og at det er opp til mottaker 
å vurdere hvorvidt høringene skal sendes videre ut til organisa- 
sjonsleddene i fylkene.

RIK bearbeider i disse dager egne nettsider, og vi ser for seg å lage 
et eget område på våre nettsider hvor vi kan legge linker til 
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innkomne høringer fra NIF. Her kan vi i tillegg fortløpende legge 
ut våre egne høringssvar og bygge et fortløpende arkiv på linje 
med det vi gjør med styreprotokoller.

Styret vedtok å fremme følgende alternative vedtak til 
idrettskretstinget:

Styret støtter forslaget med en tilføyelse. Vi foreslår at ordet 
«idrettsråd» byttes ut med «organisasjonsleddene i Rogaland». 
Forslag til endring lyder:

«Alle høringer som RIK mottar av egen organisasjon skal 
organisasjonsleddene i Rogaland som ønsker det få lett tilgang til, 
så snart de foreligger (videresende på e-post, henvise til etc.)»

Bakgrunnen for forslaget til endringer er at vi mener det er 
prinsipielt viktig at også idrettslag, særkretser og/eller regions-
ledd får den samme anledning til å avgi høringsuttalelser i saker 
som angår dem. 

Administrasjonen er allerede i gang med å revidere nettsidene 
våre og vil ta inn behovet i denne revisjonen. Dette vil være stedet 
vi linker til i framtidige utsendinger av mailer vedrørende 
høringer. Samtidig kan vi bruke Facebook-siden vår til å gjøre 
kjent at det foreligger høringer som idretten i Rogaland kan spille 
inn på.

Styret oppfordrer samtidig alle organisasjonsledd til å engasjere 
seg i ved høringer i neste tingperiode slik at Rogaland når fram 
med våre ønsker i forhold til NIF og idrettstinget.

https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/horinger/

SAK 3.3.2
INNKOMMET SAK - LOKALE AKTIVTETSMIDLER 
TIL IDRETTSRÅD

Forslag: 
Idrettsrådene i Sandnes, Sola, Randaberg og Stavanger har 
følgende forslag:

Rogaland Idrettskrets (RIK) skal arbeide aktivt for at idretts-
rådene skal ha mulighet til å bruke inntil 5 % av de Lokale 
aktivitetsmidlene (LAM) til drift av idrettsrådene. Arbeidet skal 
prioriteres så snart som mulig. 

Rogaland idrettskrets skal sette ned en gruppe bestående av
tre personer fra tre idrettsråd der minst en av disse er fra forslags-
stillerne, samt styreleder i RIK. Det enkelte idrettsråd som blir 
valgt peker selv ut hvem som skal sitte i gruppen. 

Gruppens oppgave er å fremme RIK sitt syn overfor andre 
idrettskretser, særkretser, særforbund og Idrettsstyret i NIF. 
Målet til gruppen er at saken skal opp igjen på Idrettstinget i 2021 
med et positivt vedtak.

Bakgrunn for saken:
Idrettsrådene er det eneste organisasjonsleddet i NIF som ikke får 
penger gjennom egen organisasjon til drift. Denne saken er 
forsøkt tatt opp av flere idrettsråd både formelt og uformelt i 
flerfoldige år med både kretsledd og NIF sentralt. Ikke minst er 
saken satt på sakslisten i de to siste idrettstingene 2015 og 2019. 
På bemerkelsesverdig vis ble allikevel saken ikke behandlet på 
noen av disse Idrettstingene.

 I 2015 ble det ikke «tid» til å behandle saken. Daværende 
idrettspresident lovet da fra talerstolen at styret skulle jobbe 
videre med saken, men så skjedde ikke.

I 2019 trakk forslagstiller fra Nordland Idrettskrets saken på selve 
tinget av samme grunn. Saken ble da et oversendelsesforslag til 
det nyvalgte styret, men p.t. finner vi ingen protokoll fra deres 
styremøter som viser at saken er diskutert. 

Forslaget med å ha mulighet til å bruke litt av LAM-midlene til 
drift av idrettsrådene er den mest skånsomme måten å hente ut 
midler på så lenge det ikke er friske midler i organisasjonen, da 
det også er idrettslagene selv som eventuelt velger å si fra seg litt 
av pengene til eget organisasjonsledd. Alternativet er en kamp om 
midler mot de andre organisasjonsleddene i NIF.

Egentlig burde idrettsrådene fått tatt del i midler som NIF får på 
lik linje med alle andre organisasjonsledd, men i stedet for å 
«krige» om penger med de andre organisasjonsleddene så ber her 
lokalidretten om å løse dette selv. Fakta i saken er også at LAM- 
midlene har økt betydelig de senere år, for nå å stabilisere seg. 
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Idrettsrådene = idrettslagene, det betyr at det er opp til idretten 
lokalt ved årsmøtevedtak å bruke litt av pengene som nå ubetinget 
går til idrettslagene. Mener idrettslagene at Idrettsrådet kan bruke 
litt av pengene, så er det fordi de mener at dette er best mulig 
bruk av pengene lokalt. 

Slik det er nå så er de fleste idrettsråd i stor grad ene og alene 
avhengig av støtte til drift fra kommunen. Dette er en uheldig 
situasjon i forhold til at Idrettsråd både er og skal være både en 
samarbeidspartner og et korrektiv til kommunen. 

Så lenge det er idretten selv ved årsmøtet i idrettsrådene som vil 
få den endelige avgjørelsen, mener vi at dette er noe som tjener 
hele organisasjonen. NIF ønsker sterkere idrettsråd, og et 
økonomisk fundament er med på å styrke idrettsrådene. 

Styrets vurdering
Styret i RIK oppfatter at forslaget består av fire enkeltforslag:

•  Første og siste del anses som mål og hensikt med forslaget
• Andre del er prinsipiell og griper inn i hvordan styrer på fritt  
 grunnlag skal kunne oppnevne utvalg 
• Tredje del angir hvordan en gruppe (utvalg) skal 
 sammensettes

Styret i RIK støtter fortsatt målet. 
Vi er positive til å fremme saken til neste års idrettsting, enten 
idrettskretstinget vedtar forslaget fra forslagsstiller eller ikke. Det 
vil slik styret ser det gi ekstra tyngde at RIK fremmer forslaget 
basert på et vedtak på idrettskretstinget. 
RIK erfarer at denne saken har pågått lenge, og at det er på tide å 
få til en beslutning i NIF – og deretter yte påvirkning på KUD som 
«giver», fordi denne saken ikke kan avgjøres på egen hånd av 
norsk idrett. 

Vi vet at det også har vært drøftet behov for å sette en øvre 
begrensning for «5 prosenten». 

Fem prosent av tildelingen i 2019 ville gitt følgende resultat for de 
fire idrettsrådene:

    Tildelt IL Fem prosent
Sandnes 5 775 422 288 771
Stavanger 8 976 125 448 806 
Sola  1 961 316 98 065
Randaberg 870 953 43 547
Sum  17 583 816 879 190

Målsettingen om å nå målet er tatt inn i revidert forslag til 
«Rogalandsidretten vil og skal» som eksempel. Saken foreligger til 
behandling av idrettskretstinget. 

Styret støtter ikke forslaget om at idrettskretstinget skal detalj-
styre sammensetning av utvalg, og instruere at styreleder må 
inngå i utvalget. enten det gjelder denne eller andre saker. Dette 
av praktiske, prinsipielle og lovmessige årsaker.

Styret vedtok å fremme følgende alternative vedtak til 
idrettskretstinget:

«Rogaland Idrettskrets (RIK) skal arbeide aktivt for at idretts-
rådene skal ha mulighet til å bruke inntil 5 % av de Lokale 
aktivitetsmidlene (LAM) til drift av idrettsrådene. Arbeidet skal 
prioriteres så snart som mulig. Målet til idretten i Rogaland er at 
saken skal opp igjen på Idrettstinget i 2021 med et positivt vedtak.

Idrettskretstinget ber styret i RIK om å oppnevne et utvalg til 
forsterkning av innsatsen for å nå målet.»
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LOVNORM FOR IDRETTSKRETSER 
Vedtatt av Idrettsstyret 23. oktober 2019. 
 
LOV FOR ROGALAND IDRETTSKRETSEN 
 
Godkjent av styret 20. februar 2020. Til erstatning for lov godkjent 21. april 2018 
 
§ 1  Formål og oppgaver 
 
(1) Idrettskretsen er et felles organ for idretten innen sitt geografiske område som skal 

arbeide med:  
a) Lovpålagte oppgaver og saker av felles interesse for idretten. 
b) Idrettspolitiske innsatsområder, spesielt overfor fylkeskommunen, regionale 

organer/etater og kommunene, for å styrke idrettens rolle og bedre idrettslagenes 
rammevilkår. 

c) Service- og støtteoppgaver overfor idrettsråd, særkretser/regioner og idrettslag 
for å styrke aktivitets-, kompetanse- og anleggsutviklingen. 

d) Informasjons- og opplysningsvirksomhet om idrettens verdier og verdiskaping. 
 
(2)  Idrettskretsen skal arbeide for å utvikle gode rammevilkår for et mangfoldig idrettstilbud 

uavhengig av særidrettens organisering.  
 
(3) Idrettskretsen har ansvar for opprettelse, sammenslåing og oppløsing av idrettsråd, og 

fastsetter idrettsrådets grenser. Alle idrettslag skal være tilsluttet et idrettsråd. 
 

(4) Idrettskretsen skal overholde NIFs regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for 
idrettskretsen uavhengig av hva som måtte stå i idrettskretsens egen lov. 

 
§ 2 Idrettskretstinget 
 
(1) Idrettskretsens høyeste myndighet er idrettskretstinget, som avholdes året før/etter 

Idrettstinget innen utgangen av april  
 
(2) Idrettskretstinget innkalles av styret med minst tre måneders varsel, direkte til de 

organisasjonsledd som har representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at 
saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettskretsens internettside eller på annen 
forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige 
senest én måned før tinget. Forslag som skal behandles på tinget må være sendt til 
styret senest to måneder før tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige 
saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig senest én måned før tinget.  

(3)  Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør tinget hhv. under godkjenning av 
innkalling og godkjenning av saklisten, om tinget er lovlig innkalt og om det er saker 
som ikke kan behandles. 

(4) Idrettskretstinget er vedtaksført med det antall godkjente representanter som møter. 

(5) På idrettskretstinget kan ikke behandles forslag om endring i lov og bestemmelser som 
ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker 
kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det, ved godkjenning 
av saklisten. 
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(6) For ekstraordinært idrettskretsting gjelder NIFs lov §§ 2-19 og 5-8.   
 
§ 3  Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett  

(1) Forslagsrett til idrettskretstinget: 
a)  Styret.   
b)  Et representasjonsberettiget organisasjonsledd. 
c)  Kontrollutvalget, innenfor sitt arbeidsområde.  
d) Valgkomiteen, innenfor sitt arbeidsområde.  
 

(2) Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på idrettskretstinget: 
a) Styret. 
b) Representanter etter følgende skala: [Beskriv fordelingen av representanter.] 
 

Fordelingen av representanter foretas av idrettskretsens styre og kunngjøres 
senest ved innkalling til idrettskretstinget.  

  
Representanter må være meldt idrettskretsen senest én uke før tinget. 

 
(3)  Møterett, talerett og forslagsrett på idrettskretstinget i de saker som ligger innenfor 

komiteens/utvalgets arbeidsområde:  
 a) Kontrollutvalgets medlemmer. 
b) Valgkomiteens medlemmer. 
c) Lederne i øvrige tingvalgte organer, eventuelt nestleder eller medlem dersom  

leder er forhindret fra å møte.  
 

(4) Møterett og talerett på idrettskretstinget:  
a)  Revisor, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 
b)  Idrettskretsens organisasjonssjef.  
c)  Representant fra NIF. 
 

(5) For å ha stemmerett, være valgbar til tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes 
som representant til Idrettstinget, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært 
medlem av et idrettslag i idrettskretsen eller et idrettslag tilsluttet et 
representasjonsberettiget organisasjonsledd i minst én måned og ha gjort opp sine 
økonomiske forpliktelser til idrettslaget.  

(6)  En person kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i en idrettskrets: 
medlem av styret, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger 
sanksjoner. Person med slikt verv kan ikke møte på idrettskretstinget som representant 
for et annet organisasjonsledd. 

  
§ 4  Idrettskretstingets oppgaver  
 
Idrettskretstinget ledes av valgt(e) dirigent(er), og skal: 
1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 
2. Velge dirigent(er). 
3. Velge sekretær(er). 
4. Velge to representanter til å underskrive protokollen. 
5. Godkjenne innkallingen. 
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6. Godkjenne saklisten. 
7. Godkjenne forretningsorden. 
8. Behandle beretning for idrettskretsen. 
9. Behandle idrettskretsens regnskap i revidert stand, styrets økonomiske beretning, 

revisors beretning og kontrollutvalgets beretning. 
10. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett for idrettskretsen. 
11. Behandle forslag og saker. 
12. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere kretsens regnskap. 
13. Behandle retningslinjer for fordeling av de midler som er til disposisjon for kretsen. 
14. Foreta følgende valg:  

a) Styreleder og nestleder  
b) 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. 
c) Kontrollutvalg med to medlemmer og to varamedlemmer. 
d) Representanter til Idrettstinget, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representanter. 
e) Valgkomité med leder og to medlemmer og ett varamedlem for neste 

idrettskretsting. 
 
Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer til styret velges samlet først 
og deretter velges varamedlemmene samlet.  
 

 
 
§ 5 Lovendring 
 
(1)  Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og 

gjøre endringene kjent for idrettslag og idrettsråd i idrettskretsen, samt eventuelt andre 
organisasjonsledd i NIF med representasjonsrett på idrettskretstinget, så snart de er 
vedtatt av styret. 

 
(2) Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært idrettskretsting 

etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 
Endringene trer i kraft straks, med mindre tinget vedtar noe annet. Dersom tinget 
vedtar lovendringer, sendes protokollen til Idrettsstyret. Ved eventuell motstrid 
mellom idrettskretsens regelverk og NIFs regelverk, går NIFs regelverk foran. 
Idrettsstyret kan, som overordnet organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for å 
unngå motstrid med NIFs regelverk. 

 
(3) Endringer i §§ 5 og 6 kan ikke vedtas av idrettskretsen selv med mindre endringene 

følger av NIFs regelverk eller lovnorm. 
 
§ 6 Oppløsning 
 
Idrettskretsen kan bare oppløses av NIF. Ved oppløsning eller annet opphør av idrettskretsen 
tilfaller idrettskretsens overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret 
eller den Idrettsstyret gir fullmakt. 
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Langtidsplan 2020-2024 Rogalandsidretten vil og skal 
 

 
 
 
 
Langtidsplan 2020-2024 

Rogalandsidretten  
vil og skal! 
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Langtidsplan 2020-2024 Rogalandsidretten vil og skal 
 

Visjon 
 
Idrettsglede for alle 
 
Overordnede mål 
 

• Flere med – lenger 
• Flere medaljer 

 
Virksomhetsidé 
 
Rogaland idrettskrets skal fremme idrettens i Rogaland sine fellesinteresser internt i fylket, og overfor 
nasjonale organisasjonsledd i norsk idrett 

 
Forutsetninger i lovnorm for idrettskretser: 
 
§ 1  Formål og oppgaver 
  

(1) Idrettskretsen er et felles organ for idretten innen sitt geografiske område som  
skal arbeide med:  

• Lovpålagte oppgaver og saker av felles interesse for idretten. 
• Idrettspolitiske innsatsområder, spesielt overfor fylkeskommunen, regionale organer/etater og 

kommunene, for å styrke idrettens rolle og bedre idrettslagenes rammevilkår. 
• Service- og støtteoppgaver overfor idrettsråd, særkretser/regioner og idrettslag for å styrke 

aktivitets-, kompetanse- og anleggsutviklingen. 
• Informasjons- og opplysningsvirksomhet om idrettens verdier og verdiskaping. 

 
Verdigrunnlag 

 
Aktivitets- og organisasjonsverdiene i 
figuren til høyre er nedfelt i NIFs 
formålsparagraf (§1-2). Disse er førende for 
hele idrettsorganisasjonen. 
 
I NIFs langtidsplanen legges det til grunn 
noen veivalg som skal prege idrettens arbeid 
de nærmeste årene. Grunnleggende veivalg:  
Leken, ambisiøs, ærlig, og inkluderende 
 
I RIKs innsats for å fremme idrettens 
interesser er det fortsatt viktig å forankre 
betydningen av idrettens samlede aktivitet i 
fylket. Idretten i fylket leverer ved sin 
eksistens: 
Stolte øyeblikk og bedre folkehelse 
Ikke fordi vi må, men fordi vi vil! 
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Langtidsplan 2020-2024 Rogalandsidretten vil og skal 
 

Forutsetninger – øvrig planverk 
 
RIKs egen plan tar utgangspunkt i de forpliktelser som 
ligger i idrettstingets vedtatte planer for perioden  
2019-2024.  
 
Dokumentene «Idretten vil» og «Idretten skal» gir 
føringer for hele idrettsorganisasjonen.  
 
Planene adresserer overordnede målsettinger som alle 
organisasjonsledd skal arbeide for å realisere.  
 
Planen gir naturlig nok ikke en fullstendig detaljert 
oversikt over ansvar og roller på alle nivåer.  
 
RIK har derfor trukket ut og prioritert blant målsettingene 
i de ovennevnte dokumentene. 
 
RIKs plan tar også hensyn til Rogaland fylkeskommune sin gjeldende 
«Regional kulturplan for Rogaland for 2015-2025».  
 
Denne inneholder, sammen med gjeldene handlingsprogram i fylket, 
beskrivelse av felles målsettinger som er vedtatt i fylket basert på forslag fra 
idretten. På områder hvor fylkeskommune og idretten i Rogaland har 
sammenfallende interesser.  
 
Det være seg forhold som tilskudd, idrettsanlegg, støtte til utvidet 
folkehelseinnsats og tilrettelegging for idrett og skole for våre medlemmer. 
Etterhvert også innenfor området «idrettsturisme». Et område som gjelder 
strategisk samarbeid om idrettsarrangementer – og idrettsanlegg. 

 
Kapasiteter og organisering 
 
Styret i RIK velges blant representanter fra idrettslag, idrettsråd og særkretser i fylket.  
Styret er et idrettspolitisk organ. De representerer idretten i Rogaland både internt i Rogaland og mot 
idrettsforbundet. Det er styret som forplikter RIK som er et selvstendig rettssubjekt. Styret følger opp 
budsjett og regnskap og svarer for de lønnsforpliktelser som RIK til enhver tid har.  
 
Styret gir gjennom delegasjonsreglement organisasjonssjefen mandat til å behandle de lovsaker 
idrettsstyret har delegert til idrettskretsstyret. 
 
Arbeidsledelse 
Styreleder er organisasjonssjefens arbeidsleder. Det er organisasjonssjefens som arbeidsleder 
administrasjonen.  
 
  



RIKsberetning 2018/1971

 

Langtidsplan 2020-2024 Rogalandsidretten vil og skal 
 

Hybridløsning for ansatte  
Alle ansatte er teknisk og formelt sett ansatt i idrettsforbundet. RIK svarer likefullt 
for 100 prosent av lønnskostnadene, mot et tilskudd tilsvarende 2,4 årsverk. Denne 
ordningen medfører at det er oppgaver som administrasjonen leverer på etter bestilling via 
idrettsforbundet. 

 
Styret og administrasjonen skal 
tilsammen arbeide etter den plan 
idrettskretstinget vedtar.  

 
RIKS ARBEIDSOMRÅDER: 
IDRETTSPOLITIKK, DIALOG  
OG PÅVIRKNING 
+ 
KOMPETANSE 
RAMMEVILKÅR 
SERVICE 

 
Styret og administrasjonen skal tilsammen levere på 
disse områdene. Alle områdene inneholder både 
idrettspolitiske og administrative oppgaver. 

 
 
Styret 
 
IDRETTSPOLITIKK, 
DIALOG  
OG PÅVIRKNING 
Internt og eksternt 
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Langtidsplan 2020-2024 Rogalandsidretten vil og skal 
 

 
 
Administrasjonen 
 

• KOMPETANSE 
• RAMMEVILKÅR 
• SERVICE 
• IDRETTSPOLITISK OPPFØLGING PÅ VEGNE AV STYRET  

RIK er av fylkeskommunen definert som bindeledd mellom fylket og alle organisasjonsleddene i fylket. 
RIK arbeider for bedre rammevilkår for toppidretten. Ikke idrettsfaglig. OLT Sørvest forvalter i dag 
vår felles avtale med fylket om Talenter Mot Toppen.   

 
Endelig plan 
 
Summen av denne plan er, etter behandling på RIKs 45. ordinære idrettskretsting i Stavanger 2. 
september 2020, et uttrykk for idretten i Rogaland sin samlede vilje. 
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RIKs satsingsområder 2020 – 2024 
 
Med utgangspunkt i redegjørelsen og forutsetninger for planarbeidet skal RIK arbeide med 
følgende satsingsområder i perioden 2020-2024:  
 

• Aktiv idrettspolitikk 
• Effektiv anleggsutvikling  
• God organisasjonsutvikling 
• Bedre folkehelse 
• Økt idrettsturisme og næringsutvikling 
• Flere talenter  
• Synliggjøre idrettens samfunnsbetydning 

 
 

RIKs handlingsplan 2020 – 2022 
 
Styret har ansvar for å levere iht planen. Kulepunktene i kursiv henger sammen med 
stillingsbeskrivelsene som hver enkelt i administrasjonen har. Etter idrettskretstinget er det tradisjon 
for at styret og administrasjonen gjennomfører et seminar for å drøfte delmål innen de enkelte 
målområdene i handlingsplanen.   
 
Aktiv idrettspolitikk 
 
Regionalt: 

• God dialog med idrettslag, idrettsråd og særkretser/-regioner, fylkespartiene og 
Rogalandsbenken 

• Påvirke til økte rammer til regionale midler til anlegg 
• Følge opp prioritering og fordeling av spillemidler iht strategi 
• Videreutvikle strategi for idrettsturisme 

Inkl. samarbeid på Vestlandet om tilrettelegging for å kunne tiltrekke seg større 
idrettsarrangementer på tvers av fylkesgrensene 

• Videreføre implementering av plan for «Strategisk viktige anlegg» 
Inkl. å utvikle Strategi for «Strategisk viktige konkurranseflater»  

•  (Aktivt delta i oppstart av rullering av fylkets kulturplan) 
• Stå opp for gratisprinsippet for barn og unge (0-19) 
• Støtte opp om innsats for at alle kommuner bidrar til mellomfinansiering av spillemidler 
• Arrangere dialogmøter og samlinger med idrettsråd og særkretser/-regioner i fylket 

 
Nasjonalt: 

• Aktiv deltakelse og dialog på nasjonale idrettspolitiske møteplasser 
• Støtte opp om et nasjonalt anleggsløft for breddeanlegg 
• Stå opp for enerettsmodellen 
• Stimulere idretten til å delta i å løfte fram felles saker ifm valgkamper 
• Bidra til styrking av idrettsrådene  

o Eks. På målsetting: 5 prosent av Lokale Aktivitetsmidler (LAM) til idrettsråd som 
vedtar dette på sine årsmøter 

• Idrettskretsene inn som underpost – Post 5 – i spillemiddelsøknaden 
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Langtidsplan 2020-2024 Rogalandsidretten vil og skal 
 

Effektiv anleggsutvikling  
 

• Avgi høringsuttalelser ved rullering av kommunale planer 
• Aktivt spille inn ifm fylkets årlige tildeling av spillemidler til anlegg 
• Synliggjøre sammenhengen mellom anleggsutbygging og idrettsturisme 
• Tilby strategisk rådgiving, kurs og kompetansehevende tiltak til idrettsråd og særidrettene 
• Stimulere til samhandling mellom fylket, kommuner og idrettsråd 

 
 
God organisasjonsutvikling 
 
Lov og organisasjon 

• Stimulere til samarbeid mellom idrettslag  
• Opptak og nedleggelse av IL 
• Gjennomføre medlemsundersøkelser 
• Behandle innkomne lovsaker fortløpende 
• Tilby rådgivning og veiledning 

 
 
Utdanning og kompetanse 

• Tilby aktuelle og relevante kursmoduler innen lov og organisasjonsutvikling * 
• Dekke etterspurt behov for kompetanseheving 
• Rekruttere og skolere instruktører og veiledere 
• Tilby samarbeid med særforbund og/eller særkretser/-regioner 
• Rådgivning og veiledning av IL 

 
*Utdanning og kompetanse skal ved behov samhandle og bidra til koordinering med øvrige fagområder ift å tilby spesialkurs 
og større klubbtiltak, temamøter og konferanser (Anlegg, folkehelse, verdiarbeid mm. Se område Positivt omdømme) 
 
 
Bedre folkehelse 
 
Folkepulsen 

• Representere RIK i Folkepulsens eiergruppe, sammen med Rogaland fylkeskommune  
• Bidra til å bedre rammevilkår for utvidet folkehelseinnsats fra idrettslagene i fylket 
• Stimulere idrettsråd og idrettslag til å utvikle tiltak som fører til økt rekruttering av mennesker 

med nedsatte fysisk/kognitiv funksjonsevne, våre nye landsmenn og fysisk inaktive 
• Lede, gjennomføre, rapportere, markedsføre og selge 

 
Parakonsulent 

• Følge opp nasjonale mål 
• Bistå særidrettene og idrettslagene 
• Dialog med interesseorganisasjonene 
• Rekruttering: Informasjon, kurs/møteplasser, synliggjøring og rådgivning 

 
 
Økt idrettsturisme og næringsutvikling 
 

• Bidra til økt forståelse for idrettsarrangementers betydning for næringsvirksomhet 
• Arbeide for bedrede rammevilkår for idrettsarrangementer 
• Støtte opp om å få større idrettsarrangementer til fylket 
• Promotere betydningen av idrettsarrangementer (som del av samfunnsregnskapet) 
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Langtidsplan 2020-2024 Rogalandsidretten vil og skal 
 

• Etablere Ildsjelenes hedersaften 
• Søke om å få idrettstinget, NM-veka og idrettsgalla tilbake til Rogaland 

 
 
Flere talenter 
 

• Støtte opp om særidrettene når målet om at «de beste blir flere!» 
 

Talenter Mot Toppen 
• Representere RIK i TMT sin styringsgruppe, sammen med fylkeskommunen og OLT Sørvest 
• Arbeide for at rammevilkårene for særidrettenes trenere og fagpersonell ved TMT årlig 

justeres for pris- og lønnsvekst 
• Administrere og drifte TMT (i samarbeid med OLT Sørvest) 

 
Olympiatoppen Sørvest (OLT Sørvest) 

• Yte årlig tilskudd til toppidrettens innsats i fylket 
• Bidra til evaluering av avdelingen sin framtidige administrative tilknytningsform (RIK vs 

Sognsvann) 
• Støtte opp om avdelingsleders planer for gjennomføring i fylket 

 
Ungt lederskap 

• Utvikle en helhetlig strategi for satsing på Ungt lederskap 
• Gjennomføre Lederkurs for ungdom 

 
 
Synliggjøre idrettens samfunnsbetydning 
 

• Promotere og markedsføre idretten internt og på alle våre møteplasser som møter, kurs, og 
seminarer m.m. 

• Delta i relevante nettverk utenfor idretten 
• Fremme idrettens totale samfunnsregnskap og næringsmessige betydning 
• Fortløpende dokumentere og fremme idrettens egennytte og samfunnsnytte  
• Aktivt bruke NIFs digitale fellesverktøyer til å fremme våre mål og vår betydning 
• Løfte fram de gode historiene som kommer i tillegg til målene i denne handlingsplanen*  

 
*Eks. på temaer og budskap som underbygger idrettens samfunnsnytte: 
 

o Åpenhet 
o Idrett og demokrati 
o Verdiskaping og samfunnsregnskap 
o FNs bærekraftsmål 
o Frivillighet  
o Etikk og verdier 
o Livslang idrett 
o Mangfold 
o Barne- og ungdomsidrettens rettigheter 
o Alle med, utenforskap og økonomi som barriere 
o Seksuell orientering 
o Kjønnsbalanse og likestilling 
o Antidoping 
o Prestasjoner 
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RIKS BUDSJETT 2020 - 2022

Rogaland idrettskrets har totalansvaret for regnskap og budsjett – inkludert 
samarbeidsprosjektene. Samtidig er det viktig å peke på at det finnes organer som 
har innvirkning på budsjetteringen –  innenfor rammene. 

Folkepulsen har en eiergruppe bestående av representanter fra styret i RIK, folkevalgte
og administrative representanter fra fylkeskommunen. 

Talenter Mot Toppen har en styringsgruppe hvor både skolens rektor og utdanningsdirektør 
deltar sammen med daglig leder i OLT Sørvest og RIK. Styringsgruppens leder er en folkevalgt 
representant fra fylkeskommunen.

Utviklingssjefen i Olympiatoppen sentralt og daglig leder for Olympiatoppen Sørvest gir 
føringer for eget budsjett.

Rogaland Idrettskrets 
    

Budsjett 2020 
 

    
 Budsjett  Regnskap 
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2020  2019 

    
INNTEKTER    
    
Offentlige tilskudd 5 765 000  6 282 068 
Andre inntekter 10 974 000  15 653 471 

Sum driftsinntekter 16 739 000  21 935 539 
    

Lønns- og personalkostnader 8 520 500  8 741 426 
Tilskudd 2 410 000  2 706 086 
Andre driftskostnader 6 028 500  10 552 047 
Sum driftskostnader 16 959 000  21 999 559 

    
Driftsresultat -220 000  -64 020 

    
Finansposter    
Finansinntekter 220 000  223 586 
Finanskostnader 0  398 
Sum finanskostnader 220 000  223 189 

    
ÅRSRESULTAT 0  159 169 
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SAK 5.1.
TILSKUDDSORDNING FRA RIK TIL 
UNDERLIGGENDE ORGANISASJONSLEDDENE

Denne saken har vært en fast sak på idrettskretstingene 
siden 2012. Etter idrettstinget i 2015 ble krav om behand-
ling av saken lovfestet i lovnorm for idrettskretser. 

Historikk
Tilskuddsordningen har sitt utspring i tilskuddet fra Rogaland 
fylkeskommune, fra den gang vi søkte om to typer tilskudd. 
Historisk sett var dette en tilskuddsordning som skulle gå til de 
andre særkretsleddene via idrettskretsen, med utgangspunkt i 
“horisontalprinsippet” for offentlig støtte til idretten. 

Horisontalprinsippet
Prinsippet har historisk vært som følger:

Nasjonalt
Staten tildeler midler, via overskuddet fra Norsk Tipping, til NIF 
– som igjen tildeler midler til de to blokkene som møter på 
idrettstinget: Særforbund og idrettskretser.

Fylkeskommunalt
Fylkeskommunen tildeler midler til idrettskretsen som igjen 
tildeler midler til øvrige kretsledd i fylket.

Kommunalt
Kommunen tildeler midler til idrettsrådene som igjen tildeler 
midler til idrettslagene. 

Rogalandsmodellen
I dag er Rogaland idrettskrets på budsjettet til Rogaland fylkes-
kommune. Vi mottar i dag en økonomisk ramme som inngår i 
budsjettet. Støtteordningen i Rogaland er videreført. 

I de senere år har idrettsrådene blitt tatt inn i ordningen, både 
fordi også idrettsrådene har behov for støtte, men også fordi det 
det prinsipielt oppleves riktig. 

Særforbund uten særkretser
I en årrekke har både RIK og øvrige idrettskretser opplevd at også 
særforbund uten særkretser har uttrykt ønske om å få ta del i 
regionale tilskuddordninger for å få en del av støtten til sine 
særidrettslag i fylkene. 

RIK og idrettskretstingenes historiske vurdering har vært at 
ordningen er til for å gi et lite “håndslag”/bidrag til de kostnader 
som særkretser og idrettsråd som finnes har, og at denne støtten 
skal støtte opp om utvikling på felles målområder i fylket. Videre 
har det også vært et holdning fra fylkeskommunen at “pengene 
ikke skal sendes ut av fylket”. 

Videre hører det med til bildet at idrettskretsene i Norge i dag 
mottar omtrent samme årlige kronebeløp fra NIF som i år 2000. 
Til sammenligning har særforbundene gjennom NIFs post 2 og 3 
over 400 prosent økning i samme tidsrom. Det  gjør det fornuftig 
at særkretsene først og fremst henter støtte av egne særforbund, 
men også at idrettsrådene har kommet inn i ordningen.

Justering av innretningen 
Postene som idrettsråd og særkretser kan motta støtte fra hos RIK 
har variert noe. I tråd med hva norsk idrett og idrettskretstinget 
vedtar av målsettinger og satsingsområder. Slik at midlene kan 
være en del av incentivene for å dra i samme retning. Men også 
fordi vi forsøker å gjøre det enklere å søke –og dokumentere 
søknader. Premisset for ordningen er at rammen opprettholdes 
under forutsetning av at fylkeskommunen opprettholder rammen. 

Idrettskretsstyret vedtok på styremøte 5. desember 2019 i sak 
56/2019 vedtak om justering av tilskuddsordningen vår.

Sak 56/2019 Tilskuddsordningen (tingsak)
Saken ble drøftet på styreseminaret og presentert på idretts-
rådskonferansen. Idrettsrådene mottar under 
10 prosent av stønaden til orgleddene. Resten går til særkretsene. 
Essensen i forslaget er å øke støtten til idrettsrådene fra 100 000 
kroner til 200 000 kroner. Og at man øker rammen for idrettsar-
rangement/idrettsturisme. Noe som bygger opp under både 
gjeldene plan og plan under arbeid. Administrasjonen forslår at 
følgende legges fram for idrettskretstinget.

Gammel Nytt forslag
Medlemskapstall (0-19)             180 000                       -   Fases ut. Nå: fokus på voksenidrett. Mer mangfold
30 minus               40 000               60 000 50 prosent opp
Arr/idrettsturisme             120 000             200 000 Opp pluss større koordinering med fylket
Kompetanse             380 000             380 000 Tydeligere retningslinjer 

(prioritere org.utvikling, ikke aktivitetsutvikling)
Idrettsråd             100 000             200 000 Dobling
Særkretser/reg.             300 000             300 000 Status quo
Idrettens hus               25 000               25 000 Status quo
          1 145 000          1 165 000  Opp 20 000

Vedtak:
Styret legger forslaget fram til behandling på idrettskretstinget.
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