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S-SAK 48/14-16: HØRING; SØKNAD OM SPILLEMIDLER FOR 2016 

 

 Viser til utkast til søknad om spillemidler for 2016. Utkastet skal danne grunnlag for 

en politisk høring blant organisasjonsleddene. Søknaden er utarbeidet med 

utgangspunkt i Idrettspolitisk dokument 2015-2019, herunder de vedtatte 

resultatmålene og programerklæringen. 

 

Idrettsstyret vil understreke betydningen av at organisasjonsleddene uttaler seg på 

selvstendig grunnlag og bidrar med innspill tidlig i prosessen.  

Etter en gjennomgang av innkomne kommentarer, vil idrettsstyret legge opp til 

dialog på politisk nivå med henholdsvis idrettskretsene og særforbundene i 

september. Administrasjonen skal deretter sluttføre det redaksjonelle arbeidet og 

legge fram et ferdig forslag til søknad foran Idrettsstyrets møte 23. september. NIF 

skal levere søknad om spillemidler for 2016 til Kulturdepartementet innen 1. oktober 

d.å. 

 

  Søknadene om spillemidler for 2016 er fordelt på 4 poster;   

- Post 1: Grunnstøtte NIF sentralt og regionalt  
- Post 2: Grunnstøtte særforbundene  
- Post 3: Barn, ungdom og bredde  
- Post 4: Toppidrett  
 
Søknadsutkastet tar for seg de vedtatte hovedsatsingsområdene til NIF på en grundig 
og detaljert måte, og bygger på den tradisjonelle poststrukturen gitt av 
departementet. 
I søknaden på spillemidler for 2016 er idrettskretsene heller ikke denne gangen 
prioritert, og idrettskretsene er knapt nevnt i utkastet. Dette bemerkes selv om 
søknaden er av generell karakter, og idrettskretsene inngår i Post 1. 
Finnmark idrettskrets ber om at NIF tar opp med departementet postinndelingen, og 
foreslår at Post 1 splittes opp på to poster; 
- Post 1: Grunnstøtte NIF sentralt 
- Post 5: Grunnstøtte idrettskretsene  
 
Begrunnelsen for dette er å synliggjøre og sikre at spillemidler til 
idrettsorganisasjonen også går til idretten lokalt og regionalt. Med dagens 
postinndeling og vedtatte fordelingsmekanismer er det svært usikkert om og hvordan 
spillemidlene samlet sett når fram regionalt over de ulike postene. 
I Finnmark erfarer vi at tildelingene over post 2,3 og 4 i varierende, og i mange 
idretter liten grad, når fram til idretten her.  
Ved å innføre en ny Post 5: Grunnstøtte idrettskretser vil man synliggjøre og sikre at 
spillemidler til idrettsorganisasjonen også tildeles idretten regionalt. 
 
I tillegg til forslaget om å innføre en egen post 5 for idrettskretsene har Finnmark 

idrettskrets følgende merknader til høringsutkastet:  

I utkastet står det innledningsvis; 

«Regulering i forhold til lønns- og prisveksten har i flere år vært et krevende tema. 

Dette har særlig rammet rammetilskuddet til særforbundene og idrettskretsene. NIF 

vil foreslå en ekstra justering av post 2 med 2 millioner, samt anbefale at tilskuddet til 

idrettens nasjonale og regionale ledd i fremtiden konsekvent reguleres med hensyn 

til lønns- og prisveksten før man foretar særskilte satsinger.» 



 

Det er positivt at man foreslår at idrettens nasjonale og regionale ledd i fremtiden 

konsekvent reguleres med hensyn til lønns- og prisveksten før man foretar særskilte 

satsinger. 

Idrettskretsene har imidlertid de siste årene arbeidet med å få hevet 

rammetilskuddene på grunn av etterslepet, og Finnmark idrettskrets finner det 

merkverdig at ikke Post 1 er foreslått økt tilsvarende som  

Post 2. Finnmark idrettskrets foreslår derfor at Post 1 øker med 2 millioner i 

grunnstøtte som øremerkes idrettskretsene. 

 

  I forhold til rammetilskuddene til idrettskretsene står det; 

«Rammetilskuddet til idrettskretsene på post 1 har som formål å opprettholde og 

utvikle idrettskretsene, slik at de er i stand til å løse sine lovpålagte oppgaver og 

saker av felles interesse for idretten, og bedre idrettslagenes rammevilkår. Ved 

fordeling av spillemidler mellom idrettskretsene får alle et likt 

administrasjonstilskudd, et organisasjonstilskudd med utgangspunkt i 

medlemsgrunnlag og oppfølgingsansvar, og et reisetilskudd med utgangspunkt i 

geografiske hensyn og kostnadene ved oppfølging av underliggende ledd.» 

Finnmark idrettskrets finner det positivt at kriteriene for tildelingene blir tydeliggjort 

og kommer fram i søknaden fra NIF på spillemidler for 2016. 

 

 

VEDDTAK:  Finnmark idrettskrets merknader til søknad om spillemidler for 2016 oversendes til 

NIF. 

 

 

S-SAK 49/14-16: BARENTSKONFERANSEN 2016 OG BARENTS SUMMER GAMES 2017 

 

Barents Summer Games er nylig blitt gjennomført i Oulu i Finland, og Barents 

Winther Games skal avholdes i Murmansk i begynnelsen på april 2016. 

I 2016 skal også Barentskonferansen avholdes og i 2017 skal Barents Summer Games 

gjennomføres, begge tiltakene i Norge. Siden Barents Winther Games 2014 ble 

avholdt i Tromsø, står Nordland og Finnmark for tur til å avholde de kommende 

tiltakene.  

For Finnmark idrettskrets blir spørsmålet hvilke av tiltakene vi ønsker å gjennomføre. 

Det ligger også i kortene at den kretsen som ikke gjennomfører Barents Summer 

Games 2017, blir å gjennomføre neste Barents Games i Norge i 2021 evt. 2022. 

   

  Barents Summer Games omfatter i dag idrettene; 

Basketball, boccia, bueskyting, boksing, friidrett, fotball, tennis, volleyball, 

orientering, svømming, sykling og skyting.   

Av disse idrettene er ikke basketball, bueskyting og tennis representert i Finnmark i 

dag. Volleyball har også begrenset omfang i Finnmark. Vi har ikke anlegg for å avvikle 

større tennisturneringer i Finnmark i dag. 

 

Det er aktuelt å flytte basketball, boksing og svømming til Barents Winther Games i 

framtida etter ønske fra idrettene. 

 



Barents Winther Games omfatter; 

Alpint, badminton, bordtennis, bryting, futsal, turn, ishockey, innebandy, ski, 

skiskyting 

 

For Finnmark idrettskrets vil det av anleggsmessige og kompetansemessige forhold 

innenfor idrettene være mest aktuelt å arranger Winther Games.  Det foreslås derfor 

at Finnmark idrettskrets sier seg interessert i å få avholde Barentskonferansen 2016, 

og at man anbefaler at Nordland idrettskrets arrangerer Barens Summer Games 

2017. 

 

VEDTAK: Finnmark idrettskrets ber om at Barentskonferansen 2016 legges til Finnmark, og vi 

vil være med å tilrettelegge forholdene for konferansen her. 

 Dersom Nordland ikke ønsker å arrangere Barents Summer Games i 2017, vil 

Finnmark idrettskrets forsøke å få det arrangert her. Finnmark idrettskrets 

forutsetter også at neste Barents Games i Norge arrangeres i Finnmark dersom 

Nordland får det i 2017. 

 

S-SAK 50/14-16: IDRETTSKRETSTINGET 2016 

 

 Finnmark idrettskrets har pleid å veksle mellom øst-, midt- og vestfylket når 

idrettskretstinget avholdes. De tre siste tingene har vært avholdt i Lakselv (midt) i 

2010, Vadsø (øst) i 2012 og i Kautokeino (vest) i 2014. Det er således midtfylket som 

står for tur til å arrangere idrettskretstinget 2016. 

 

VEDTAK: Idrettskretstinget 2016 legges til Lakselv, som reserve innstilles Karasjok.  

Tidspunkt for idrettskretstinget settes til 11.-12.juni 2016. 

 

S-SAK 51/14-16: SØKNAD OM MIDLER 

 

 Viser til søknaden fra Kirkenes Atletklubb til Aprilstevne 2015. 

 Klubben søker om midler fra Finnmark idrettskrets da de har fått avslag fra 

Barentssekretariatet på midler på grunn av formelle feil i søknaden. Klubben har fått 

et stevneunderskudd på vel kr.100 000,- og søknaden til Barentssekretariatet var på  

kr.80 000,-. 

 

  Prinsipielt deler ikke idrettskretsen ut midler til idrettsarrangement. 

  I budsjettet er det imidlertid avsatt kr.10 000 til Tilskudd andre. Det foreslås at 

Finnmark idrettskrets innvilger søknaden med disse midlene da dette er at stort 

tradisjonsrikt stevne med stor russisk deltakelse, og Finnmark idrettskrets har inngått 

en samarbeidsavtale med Sportskomiteen i Murmansk om idrettsutveksling.  

  

VEDTAK:  Kirkenes Atletklubb tildeles kr. 10 000 til Aprilstevne 2015. Midlene belastes post 

40016 Tilskudd andre i FIK’s budsjett. Det gjøres oppmerksom på at dette er en 

engangstildeling av slike midler, og at man ikke kan påregne å få slike midler flere 

ganger. 

 

 Saken er vedtatt mot en stemme i styret. 


