Til Norges idrettsforbund ved generalsekretæren

Tromsø 23.1.19

Vi viser til notat sendt fra NIF generalsekretær til særforbund og idrettskretser, datert 17.1.19, med
tema: Prioriteringer knyttet til digitalisering og modernisering og økonomiske konsekvenser.
Styret i Troms idrettskrets har drøftet saken med å delta i et spleiselag for å finansiere
digitaliseringsprosjektet. Saken kommer overraskende på oss, all den tid vi forventet at
moderniseringsprosjektet i seg selv ville ha fokus på kostnadsreduksjoner, og ikke minst en dreining
av ressursbruken fra administrasjon til aktivitet for barn og ungdom. Altså leve opp mot slagordet
«mindre administrasjon og mer aktivitet». Moderniseringsprosessen er ikke vedtatt, og forslagene vi
er presentert hittil er illevarslende for framtiden for deler av norsk idrett. Det siste gjelder særlig
framtiden til idrettskretsene i de nye regionene. Vi er kjent med at idrettens signaler gitt idrettsstyret
i moderniseringsprosessen om å iverksette de tiltak som kan gjøres uten å måtte vente på
tingvedtak. Vår oppfatning er at slike tiltak ikke skulle inneholde overraskelser verken i innhold, tid
eller kostnader.
Forslaget fra NIF overrasker oss med finansieringen av prosjektet. Etter å ha fått nei fra
departementet på søknad om tilleggsbevilgning til digitaliseringsprosjektet vender NIF seg til SF og IK
og ber om å bidra til medfinansiering. Norsk idrett er kjent for dugnad og spleis, og det er derfor lett
å bli grepet av ideen.
For vår del ser vi en rekke forhold som krever omtanke. For det første driver vi vår virksomhet med
marginale økonomiske ressurser. Tilskuddene fra NIF er svekket over mange år, og vår mulighet til å
opprettholde ønsket og nødvendig aktivitet i idrettskretsen har vært å skaffe tilsvarende større andel
regionalt fra fylkeskommunen. Vi har en beskjeden egenkapital i form av «penger på bok» som er
møysommelig oppspart gjennom generasjoner, og som vi som IK-styre ikke kan gjøre innhogg i uten å
spørre våre eiere om som er Troms-idretten. For tre år siden gjorde vi et uttak av egenkapitalen til å
opprette og finansiere et anleggsfond for idretten i Troms, og som idrettslag kan søke midler fra til
planlegging av idrettsanlegg basert på en omforent prioritering av idretten i fylket. Beløpet på kr
300.000 var stort for oss. Vi hadde en lang prosess hvor vi tvilte oss fram til at dette ville vi som IKstyre kunne anbefale, fordi dette ville komme Troms-idretten direkte til gode, av penger som Tromsidrettens egne penger. Vi hadde kvalitetssikret prosjektet godt. Med dette som bakgrunn ble saken
forelagt IK-tinget som gjorde et positivt vedtak.
Vi nevner gjerne at den egenkapital som vi har er en sikkerhet for å kunne rekruttere frivillige til verv,
å kunne ansette mennesker i nødvendige stillinger med forutsigbarhet til tid og økonomi. I hele tatt
er egenkapitalen en vesentlig sikkerhet vi har for å kunne ivareta vårt ansvar som arbeidsgiver og
som overordnet organisasjon for nær 60.000 medlemmer.
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Forskjellene fra dette til NIFs forslag er mange. Vi har ikke samme tillit til tallgrunnlaget i dette ITprosjektet. Slike prosjekter har vist seg å være bunnløse kostnadssluk, og hvor tidsplanene ofte
sprekker. Dette har NIF selv smertelig erfaring fra. Nytteverdien er norsk idrett er derfor også svært
usikker. Den teknologiske utvikling går så fort, at forutsetninger gjort i dag, kan være verdiløse om
kort tid.
Det verste er dog den tid vi som idrettskrets får til å vurdere og behandle forslaget. Dette bærer preg
av så stort hastverk, at det i seg selv er grunn til å skape usikkerhet og uro. At dette skjer under en
idrettspolitisk ledelse som vi av gode grunner har fremmet mistillitsforslag mot, gjør at vi stiller enda
flere spørsmål ved saken.
Norsk idrett er i ferd med å legge bak seg en svært vanskelig tidsperiode, med sviktende omdømme
som resultat. Gjenoppbygging av omdømme tar tid, og krever klokskap valg av retning og strategi. Vi
mener dette forslaget fra NIF i så måte er feil. Forslaget innebærer å snu pengestrømmen i norsk
idrett, og dermed underbygge påstanden om at det er de frivillige vaffelsteikerne som underholder
idrettstoppene. Saken har derfor prinsipielle sider i seg, som krever ekstra omtanke og
oppmerksomhet. Styret i Troms idrettskrets oppfatter at slik at forslaget ikke er bør hastig besluttes
av NIF nå, før den utredes med både alternativer, og nødvendige konsekvensanalyser.
Finansiering som skissert i det tilsendte seks siders notat, forutsetter at NIF skal redusere
overføringene til organisasjonsledd ut fra en besluttet regnemodell. I praksis vil det si at det kommer
mindre penger til Troms idrettskrets fra NIF. For å opprettholde vedtatte aktiviteter og budsjett, må
inntektstapet kompenseres med å ta penger fra egenkapitalen. Uansett hvordan dette gjøres, så vil
innhogget i egenkapitalen være som følge av NIFs krav om medfinansiering av til
digitaliseringsprosjektet.
Troms idrettskrets gjorde følgende vedtak i saken:
1. Troms idrettskretsen støtter i utgangspunktet både moderniseringsprosessen og den
nødvendige digitaliseringen i idretten.
2. Idrettskretsstyret i Troms vurderer det slik at vi ikke har fullmakt til å disponere uttak av
egenkapitalen i slik størrelsesorden og med en slik begrunnelse, uten å forelegge saken for
IK-tinget.
3. Troms idrettskrets har ingen mulighet til å omdisponere ressurser på årets budsjett, uten at
det får vesentlige konsekvenser for organisasjonen. Utsiktene til budsjettet til 2020 er
tilsvarende. Vi står også midt opp i en prosess for sammenslåing med Finnmark idrettskrets,
noe som i seg selv krever økt ressursbruk og interne omprioriteringer. Det er også usikkerhet
om fremtidig inntekt fra den nye fylkeskommunen til den nye sammenslåtte idrettskretsen.
4. Vi ber NIF om å utrede alternative måter for finansiering, det være seg med nedtrekk av
ambisjonene for OLT sentralt, utbyggingsplaner for nytt toppidrettssenter på Sogn,
oppsigelser og innskrenkinger.
5. Vi ber NIF redegjøre og begrunne for fordelingen mellom IK og SF i den foreslåtte modellen.
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