
 
 
 
 
 
  
  

   PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 05/20 
 
Styremøte 05/20 ble avholdt tirsdag 21. april. Møtet ble avholdt som Teams-møte. Møtet 
startet kl 1700 og ble avsluttet kl. 1830. 
 
  
Navn Til-

stede 
For- 
 Fall 

   Merknad 

Nils R. Sandal, kretsleder X   

Anne-Grethe Naustdal, nestleder X   

Jarl Svanberg, styremedlem X   

Robert-Andre Teikari, styremedlem X   

Aina Merete Steinsland, styremedlem X   

Oddny Grete Njøten, styremedlem X   

Lilly Schøyen, styremedlem X   

Janne Landås, styremedlem X  Ansattes representant  

Trond Olav Magnussen, varamedlem  X  

Tone Stavland, varamedlem X   

Knut Songve, organisasjonssjef X  Referent 

 
 
 
 
Sakliste: 
 
Sak 31/20: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste 
Sak 32/20: Godkjenning av protokoll fra styremøte 04/20 
Sak 33/20:  Koronautbruddet og konsekvenser  
Sak 34/20: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger 
 
 
 
 
 
 



Sak 31/20:         Godkjenning av møteinnkalling og sakliste  
 
 
 
Vedtak: Møteinnkalling og sakliste godkjennes. 
 
 
 
 
Sak 32/20:  Godkjenning av protokoll fra styremøte 04/20  
 
 
Saksunderlag: Utkast til protokoll fra styremøte 04/20. 
 
 
 
Vedtak:  Protokollen fra styremøte 04/20 godkjennes. 
 
 
 
 
Sak 33/20:    Koronautbruddet og konsekvenser  
 
Kommentarer: Nils R. Sandal orienterte om gjennomførte møter med NIF og andre 

idrettskretsledere. Innholdet i disse møtene har vært informasjon og 
utveksling av synspunkter og erfaringer. 

 
 NIF har arbeidet for at kontantstøtteordningen for næringslivet også 

skulle kunne omfatte idretten. Det gis en viss åpning for at frivillig 
sektor, inkludert idretten, kan søke om kompensasjon gjennom denne 
ordningen. Den treffer likevel idretten i svært begrenset grad. 

 
 Bergen kommune har utarbeidet en kommunal tiltakspakke for idretten. 

Kommunen vil bevilge 20 millioner kr. til idretten – 13 millioner vil 
utbetales til idrettslag ihht. innrapporterte medlemstall for barn og unge. 
7 millioner vil styrke ordningen som omhandler bruk, drift og 
vedlikehold av private idrettsanlegg og lokaler.  

  
 NIF har sendt brev til partiene på Stortinget der en fremmer tre nye 

forslag til konkrete tiltak: 
- Styrke momskompensasjonsordningen for regnskapsårene 2018 og 

2019 
- Frafall av leie for idrettsanlegg  
- Rentekompensasjonsordning for anlegg eid av idrettslagene selv 

 
 Knut Songve orienterte om oppfølging av idrettslag ifm. kartlegging av 

økonomiske konsekvenser for idrettslagene. 221 idrettslag i Vestland 
har meldt inn tapte inntekter på kr 99 millioner. Samtidig melder de om 
reduserte kostnader på kr. 35 millioner. 

 
Like før påske kom Helsedirektoratets nye veileder for idrett, som sier at 
det kan utøves idrettsaktivitet i mindre grupper for inntil fem personer 
som holder en avstand på minimum to meter, og der det ikke 
forekommer fysisk nærhet mellom deltakerne. Dette innebærer at 
klubber og lag fra starten av april kan tilrettelegge for aktivitet innenfor 
rammen av helsemyndighetenes anbefalinger.  



I Vestland har et begrenset antall idrettslag startet opp med noe 
organisert aktivitet. Det etterlatte inntrykket er at aktiviteten skjer 
innenfor trygge rammer og i tråd med NIFs og særforbundenes 
koronavettregler. 
 
Det ble fra flere gitt uttrykk for bekymring for både frafall og negativ 
utvikling av økonomien i idrettslagene dersom situasjonen med stopp i 
aktiviteten blir langvarig. Særlig ble ungdommen pekt på som en sårbar 
gruppe. Flere var også bekymret for mange permitteringer i idrettslag. 
 
Det ble tatt en runde på hva det enkelte styremedlem anbefalte når det 
gjelder gjennomføring av idrettskretstinget, som skulle ha vært 
gjennomført i Førde 25. april. Blant alternativene var å avvente 
utviklingen av koronapandemien, utsette til en ny dato på høsten eller å 
gjennomføre idrettskretstinget digitalt. Samtlige styremedlemmer 
ønsket å gjennomføre idrettskretstinget digitalt før sommerferien. Det er 
vanskelig å se for seg at det skal være mulig å gjennomføre fysiske 
møter med 100 personer tilstede i en kort tidshorisont, og når 
samfunnet normaliseres vil det være mange tiltak som ønskes 
gjennomført i samme tidsrom. Styret ønsket å bestemme dato for 
kretstinget på det neste styremøtet. 
 
Administrasjonen foreslo at vi gjennomfører et digitalt informasjonsmøte 
for idretten i Vestland i løpet av mai. Styret sluttet seg til dette. 
Nærmere detaljer avklares i det neste styremøtet. 
 

 Styret ga administrasjonen ros for godt arbeid i en krevende tid. 
  
 
 
Vedtak:  Koronautbruddet og konsekvenser for idretten i Vestland ble  
   drøftet og tatt til orientering. 
 
 
 
 
Sak 34/20: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger 
 

o Orienteringssaker, skriv og meldinger: 
 Krisepakken til idrett, frivillighet og kultur. Søknadsfristen 

på denne gikk ut 21. april. Det har kommet 
tilbakemeldinger fra flere idrettslag med bekymring om at 
denne ordningen treffer idrettslag dårlig. 

 Lansering av Spleis for idrettslag. Ved å starte en Spleis 
kan et medlem, næringslivet og andre aktører hjelpe 
idrettslaget i sitt hjerte. 

 Anleggskonferanse Voss – utsatt til 2021. 
 Søknad fra OLTV til Vestland fylkeskommune om 

driftstilskudd 2021. 
 

o Deltakelser/representasjon 
 Digitalt orienteringsmøte, NIF 3. april, Nils R. Sandal og 

Knut Songve deltok. 
 

o HMS og personell 
 
 



Protokoll godkjent     /     - 2020 
 
 
 
 _______________________________       ___________________________   
Nils R. Sandal      Anne-Grethe Naustdal 
Styreleder      Nestleder 



   Inkluderingsmidler paraidrett 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

Søker  Kontaktperson   Søker om   Søknadssum  Tildeles  

Norges 
håndballforbund 
Region Vest  

NFF Hordaland  

Ansatt klubbutvikler 
inkludering Lisbeth 
Voldsund  

Aktivitetstiltak, 
rekrutteringsdager, 
kompetanseheving for trenere, 
utvikle tilbudet 

130000  120000  

Norges golfforbund  Ansatt i Norges 
golfforbund Gøril 
Hansen  

Rekrutteringsdag Sotra 
Golfklubb, samt videreutvikle 
dagens tilbud 

14000 10000   

Bordtenniskretsen 
Vest 

Leder Anders 
Hovden 

Videreutvikle tilbudet, 
konkurranseutgifter da midler 
til å dekke reiser,  

30000 15000  

Bergen klatreklubb 

i dialog/bekreftet av 
Norges klatreforbund  

Leder Remi Småland Videreutvikle eksisterende 
tilbud med fokus på de ivrigste 
med ekstra treningstilbud. 
(Instruktørlønn, innkjøp utstyr, 
flere klatregrep klatresko, 
klatreseler) 

30000 10000  

Sogn og Fjordane 
symjekrins 

Leder Jan-Ole Haus Utdanning av 
trenere/instruktører (50.000) 

 Innkjøp av 
hjelpemiddel/bassengutstyr 
(50.000)  

Kursstøtte (25.000)  

 

125000 30000  

Bergen døves 
idrettsklubb 

Leder Nina 
Hammersland  

Dekke underskudd på NM for 
hørselshemmede i futsal som 
ble arrangert i februar samt 
arrangerer pizzakveld for 
frivillige: Søker om 32275,50kr  

 

Arrangement Bergen døves 
idrettsklubb 115 år! Søker om 
28500  

60775 15000  



Innstilling av anlegg til anleggspolitisk program 2019-2023 

ANLEGG SOM BLIR FØRESLEGNE INN I ANLEGGSPOLITISK PROGRAM FRÅ VESTLAND 
IDRETTSKRETS: 

Anlegg Kommune Innspel frå Beskrivelse av anlegget Kat 
Slåtthaug Isstadion Bergen Hordaland skøytekrets Fullverdig innandørs 

konkurranseanlegg lengdeløp. 
Strategisk viktig anlegg for 
lengdeløp på skøyter då det vil bli 
det første i Vestland fylke med full 
innadørsbane for lengdeløp (400m). 
Beliggenheit saman med andre 
idrettsanlegg og vidg skule. 

1+2 

Slettebakken Idrettsby Bergen Hordaland skøytekrets To nye isflater innandørs og del av 
eit større prosjekt som skal byggjast 
ut med ulike aktivitetsflater over eit 
større aktivitesområde. Bygget med 
ishallen er også planlagt med areal 
for vektløfting medan det er 
planlagt ulike anlegg for 
utandørsaktivitet og fleiridtrettshall 
på same område. Strategisk viktig 
anlegg for: kunstløp, ishockey, 
kortbane hurtigløp og bandy som 
inneheld to isflater med 
internasjonale mål for m.a kunstløp.   

1 

Vikahaugane Ishall Stord Hordaland skøytekrets Overbygging av eksisterande 
skøytebane på 250m. Beliggenheit 
saman med andre idrettsanlegg og 
vidg skule. Strategisk viktig anlegg 
for issport for region Sunnhordland. 
Vil vere eit treningsanlegg som er 
det første av sitt slag i fylket og 
kunne danne mønster for 
tilsvarande anlegg i Vestland.    

1 

Førde Arena Sunnfjord Sunnfjord Idrettsråd, 
Sogn og Fjordane 
Friidrettskrins 

Kamparena for innandørs 
ballidrettar med takhøgde for 
internasj volleyball, spesialhall for 
turn, innandørs friidrettsanlegg med 
200m dosert rundbane, klatrevegg 
for trening og konkurranseaktivitet. 
Bygget kjem som eit påbygg til 
eksisterande idrettshall i 
Førdehuset. Førde Arena saman 
med eksisterande hall og 
utandørsanlegg like ved vil kunne ta 
større nasjonale og internasjonale 
mesterskap i ulike idrettar. 
Strategisk viktig anlegg for fleire 
idrettar i norddelen av Vestland 
fylke.  
  

1+2 



Ullsheim ski og 
skiskyttaranlegg 

Stryn Stryn Idrettsråd Etablert anlegg for langrenn og 
skiskyting som har hatt større 
nasjonale arrangement/mesterskap. 
Er treningsanlegg for landslinje i 
skiskyting på Stryn vidg som også 
inkluderer rulleskiløype. 
Konkurranseløypenettet må 
rehabiliterast for oppretthalde 
status som arena for større 
arrangement. Strategisk viktig 
anlegg for langrenn og skiskyting i 
norddelen av Vestland som er 
relativt snøsikkert og har 
snøproduksjon.  

2 

 



Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2019 Budsjett 2020

Offentlige tilskudd 14242073 12695949

Inntekter Idrettens Hus 1823656 1810000

Andre driftsinntekter 2495534 1575000

Sum driftsinntekter 18561263 16080949

Avskrivninger 88379 129481

Tilskudd 3848272 365000

Varekostnader 49136 50000

Lønnskostnader m.m 8883640 8399000

Drift Idrettens Hus Bergen 2666596 3125468

Annen driftskostnad 3809460 4362000

Sum Driftskostnader 19345483 16430949

Driftsresultat -784220 -350000

Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter 313337 350000

Finanskostnader 4 0

Resultat av finansposter 313333 350000

Årsresultat -470887 0

Budsjett 2020

Avdeling Vestland idrettskrets



Driftsinntekter og driftskostnader Note 2019 Budsjett 2020

Offentlige tilskudd 2 -1515125 -1897000

Prosjekttilskudd 2 -100000 -250000

Tilskudd fra egne org.ledd -2745000 -2730000

Andre driftsinntekter 1 -436877 -270000

Sum driftsinntekter -4797002 -5147000

Tilskudd 3 0 0

Varekostnader 0 21000

Lønnskostnader m.m 4 3838241 3836000

Ordinære avskrivninger 5 17379 20000

Annen driftskostnad 5,7,8 1314801 1386620

Sum Driftskostnader 5170421 5263620

Driftsresultat 373419 116620

Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter 0 0

Finanskostnader 0 0

Resultat av finansposter 0 0

Årsresultat 373419 116620

Overføringer

Bruk av tidligere års avsetninger

Overført annen egenkapital -373419 0

Sum overføringer -373419 0

Budsjett 2020

Budsjett Olympiatoppen Vest



Driftsinntekter og driftskostnader Note 2019 Budsjett 2020

Offentlige tilskudd 2 -8981785 -8930142

Prosjekttilskudd -100000

Andre driftsinntekter 1 -87195 -100000

Sum driftsinntekter -9068980 -9130142

Tilskudd 3 1427682 700000

Lønnskostnader m.m 4 3557652 2985000

Annen driftskostnad 5,7,8 4083646 5481500

Sum Driftskostnader 9068980 9166500

Driftsresultat 0 -36358

Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter 0 0

Finanskostnader 0 0

Resultat av finansposter 0 0

Årsresultat 0 -36358

Overføringer

Bruk av tidligere års avsetninger

Overført annen egenkapital 0 0

Sum overføringer 0 0

Budsjett 2020

Avdelingsregnskap Toppidrettslinjene



  30.04.2020 

Tilskudd særidretter 2020 

 

I forrige runde blei forslag 2 valgt, Fordel tilskudd til særidretter med krets, regionsledd eller ansatte i 
Vestland. 

 

Forslag 2:  

Fordel tilskudd til særidretter med krets, regionsledd eller ansatte i Vestland. 

  

Beløp til fordeling Beløp til fordeling Totalt Tildelt 2019 Differanse
480000 1120000 1600000

30 % 70 %

Idrett

Totalt 
aktive 
grupper Vekting Beløp

Aktive 6-
19 år Vekting Beløp

Totalt tilskudd 
2020  Tilskudd 2019 Diff.

Amerikanske idrettar 1 0 -                     1 0 -                   -                0
Badminton 15 1 15 6 683                  366 1 366 8 095               14 778          7 114                7 664
Bandy 30 0,9 27 12 030                577 1 577 12 761              24 791          19 656             5 136
Basketball 35 0,9 31,5 14 035                1577 0,9 1419,3 31 389              45 425          29 123             16 301
Biljard 1 0 -                     1 0 -                   -                0
Boksing 1 0 -                     1 0 -                   -                0
Bordtennis 13 1 13 5 792                  289 1 289 6 392               12 184          6 480                5 704
Bowling 11 1 11 4 901                  54 1 54 1 194               6 095            3 626                2 470
Bryting 1 0 -                     1 0 -                   -                0
Bueskyting 13 1 13 5 792                  157 1 157 3 472               9 264            3 483            5 781
Casting 1 0 -                     1 0 -                   -                0
Cricket 1 0 -                     1 0 -                   -                0
Curling 1 0 -                     1 0 -                   -                0
Dans 12 1 12 5 347                  792 1 792 17 516              22 863          10 786             12 076
Dykking 1 0 -                     1 0 -                   -                0
Fekting 1 0 -                     1 0 -                   -                0
Fleridretter 1 0 -                     1 0 -                   -                0
Fotball 245 0,6 147 65 497                38560 0,3 11568 255 840            321 337         294 480           26 857
Friidrett 161 0,6 96,6 43 041                6474 0,6 3884,4 85 908              128 949         123 280           5 669
Golf 1 0 -                     1 0 -                   -                0
Gym/turn 68 0,8 54,4 24 238                9033 0,6 5419,8 119 865            144 104         114 519           29 585
Hundekjøring 1 0 -                     1 0 -                   -                0
Håndball 99 0,7 69,3 30 877                13978 0,5 6989 154 570            185 447         152 125           33 322
Ishockey 3 1 3 1 337                  307 1 307 6 790               8 126            5 361                2 766
Judo 5 1 5 2 228                  170 1 170 3 760               5 988            3 745                2 243
Kampsport 76 0,7 53,2 23 704                3776 0,7 2643,2 58 457              82 161          41 142             41 019
Kickboksing 1 0 -                     1 0 -                   -                0
Klatring 1 0 -                     1 0 -                   -                0
Luftsport 1 0 -                     1 0 -                   -                0
Motorsport 26 0,9 23,4 10 426                800 1 800 17 693              28 119          9 881                18 238
Orientering 42 0,9 37,8 16 842                612 1 612 13 535              30 377          36 446             -6 069 
Padling 1 0 -                     1 0 -                   -                0
Roing 15 1 15 6 683                  141 1 141 3 118               9 802            5 138                4 664
Rugby 1 0 -                     1 0 -                   -                12 594             -12 594 
Ryttar 40 0,9 36 16 040                1729 0,9 1556,1 34 415              50 455          45 270             5 185
Segling 19 1 19 8 466                  356 1 356 7 873               16 339          7 381                8 958
Ski 107 0,7 74,9 33 372                5133 0,7 3593,1 79 466              112 838         144 952           -32 114 
Skiskyting 15 1 15 6 683                  318 1 318 7 033               13 716          25 116             -11 400 
Skyting 58 0,8 46,4 20 674                251 1 251 5 551               26 225          52 788             -26 563 
Skøyter 13 1 13 5 792                  684 1 684 15 127              20 920          9 490                11 429
Snowboard 1 0 -                     1 0 -                   -                0
Soft- og baseball 1 0 -                     1 0 -                   -                0
Squash 1 0 -                     1 0 -                   -                0
Studentidrett 1 0 -                     1 0 -                   -                0
Styrkeløft 15 1 15 6 683                  81 1 81 1 791               8 475            3 824                4 651
Svømming 41 0,9 36,9 16 441                7247 0,6 4348,2 96 165              112 607         92 650             19 956
Sykkel 39 0,9 35,1 15 639                554 1 554 12 252              27 891          9 976                17 915
Tennis 8 1 8 3 564                  546 1 546 12 075              15 640          8 241                7 399
Triathlon 1 0 -                     1 0 -                   -                0
Vannski 1 0 -                     1 0 -                   -                0
Vektløfting 12 1 12 5 347                  368 1 368 8 139               13 485          45 280             -31 794 
Volleyball 58 0,8 46,4 20 674                1854 0,9 1668,6 36 903              57 577          72 144             -14 567 
Bedrift 132 0,7 92,4 41 170                129 1 129 2 853               44 023          35 912             8 111

1426 1077,3 480 000              96 913   50      50 642  1 120 000         1 600 000      1 432 001      

Fordeling etter antall 
særidrettsgrupper med 

vektinger

Fordeling etter aktive 6-19 år 
med vektinger



  30.04.2020 

Hva med særidretter uten krets, regionsledd eller ansatte i Vestland? 

Ett forslag kan være å ha ei egen ordning på f.eks. 100.000,- fordelt utfra de samme kriteriene som 
resten: 

Om disse midlene skal tas fra totalramma eller legges til som nye midler må diskuteres. 

Hvordan utbetale? 2 alternativer. 
1. Utbetales til særforbund som rapporterer tiltak i Vestland. 
2. Tildeles til særforbund som rapporterer tiltak i Vestland og får utbetaling etter rapportering. 

Som dere ser her er det noen som får veldig lite. 

 

 

Foreslår derfor ett minimumsbeløp på f.eks. 5000,-. (Kan diskuteres. Hvis grensen settes på f.eks. 
3000,- kommer Triathlon inn. Ingen andre) 

 

Beløp til fordeling Beløp til fordeling Totalt
30000 70000 100000
30 % 70 %

Idrett

Totalt 
aktive 
grupper Vekting Beløp

Aktive 6-
19 år Vekting Beløp

Totalt 
tilskudd 
2020

Amerikanske idrettar 20 1 20 2 613                  294 1 294 5 288                  7 901          
Biljard 6 1 6 784                    47 1 47 845                    1 629          
Boksing 9 1 9 1 176                  291 1 291 5 234                  6 410          
Bryting 10 1 10 1 307                  73 1 73 1 313                  2 620          
Casting 1 1 1 131                    0 1 0 -                     131            
Cricket 2 1 2 261                    31 1 31 558                    819            
Dykking 21 1 21 2 744                  175 1 175 3 148                  5 891          
Fekting 2 1 2 261                    145 1 145 2 608                  2 869          
Fleridretter 12 1 12 1 568                  77 1 77 1 385                  2 953          
Golf 18 1 18 2 352                  605 1 605 10 882                13 233        
Hundekjøring 1 1 1 131                    19 1 19 342                    472            
Kickboksing 8 1 8 1 045                  366 1 366 6 583                  7 628          
Klatring 34 0,9 30,6 3 998                  1201 0,9 1080,9 19 441                23 439        
Luftsport 24 1 24 3 136                  198 1 198 3 561                  6 697          
Padling 19 1 19 2 483                  230 1 230 4 137                  6 619          
Snowboard 4 1 4 523                    48 1 48 863                    1 386          
Soft- og baseball 3 1 3 392                    10 1 10 180                    572            
Squash 5 1 5 653                    53 1 53 953                    1 607          
Studentidrett 11 1 11 1 437                  66 1 66 1 187                  2 624          
Triathlon 22 1 22 2 875                  82 1 82 1 475                  4 349          
Vannski 1 1 1 131                    1 1 1 18                      149            

233 229,6 30 000                4 012      22         3 892    70 000                100 000      

Fordeling etter antall 
særidrettsgrupper med 

vektinger

Fordeling etter aktive 6-19 år 
med vektinger

Beløp til fordeling Beløp til fordeling Totalt
30000 70000 100000
30 % 70 %

Idrett

Totalt 
aktive 
grupper Vekting Beløp

Aktive 6-
19 år Vekting Beløp

Totalt 
tilskudd 
2020

Amerikanske idrettar 20 1 20 4 011                  294 1 294 6 352                  10 363        
Biljard 1 0 -                     1 0 -                     -             
Boksing 9 1 9 1 805                  291 1 291 6 287                  8 092          
Bryting 1 0 -                     1 0 -                     -             
Casting 1 0 -                     1 0 -                     -             
Cricket 1 0 -                     1 0 -                     -             
Dykking 21 1 21 4 211                  175 1 175 3 781                  7 992          
Fekting 1 0 -                     1 0 -                     -             
Fleridretter 1 0 -                     1 0 -                     -             
Golf 18 1 18 3 610                  605 1 605 13 071                16 681        
Hundekjøring 1 0 -                     1 0 -                     -             
Kickboksing 8 1 8 1 604                  366 1 366 7 908                  9 512          
Klatring 34 0,9 30,6 6 136                  1201 0,9 1080,9 23 353                29 490        
Luftsport 24 1 24 4 813                  198 1 198 4 278                  9 091          
Padling 19 1 19 3 810                  230 1 230 4 969                  8 779          
Snowboard 1 0 -                     1 0 -                     -             
Soft- og baseball 1 0 -                     1 0 -                     -             
Squash 1 0 -                     1 0 -                     -             
Studentidrett 1 0 -                     1 0 -                     -             
Triathlon 1 0 -                     1 0 -                     -             
Vannski 1 0 -                     1 0 -                     -             

153 149,6 30 000                3 360      22         3 240    70 000                100 000      

Fordeling etter antall 
særidrettsgrupper med 

vektinger

Fordeling etter aktive 6-19 år 
med vektinger



1

2020 - 2024

STRATEGISKE 
SATSINGSOMRÅDE



3

VESTLAND IDRETTSKRETS
Vestland idrettskrets er paraplyorganisasjonen for idretten i Vestland 
fylke.

Tal frå den siste samordna rapporteringa viser at Vestland idrettskrets består av 1005 
idrettslag og 225.129 medlemskap. I tillegg kjem bedriftsidretten med 132 idrettslag og 
18.064 medlemskap. Samla sett er det dermed 1137 idrettslag og 243.199 medlemskap i 
idretten i Vestland. 

Av fylket sine 1005 idrettslag er 251 fleiridrettslag og 754 særidrettslag. Det vil sei at det 
store fleirtalet av idrettslag i fylket driv kun med ein idrett.  

Samansettinga av medlemmar er slik:
0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år Over 25 år Totalt

Kvinner 3 991 30 344 19 010 9 527 32 823 95 695
Menn 3 727 32 156 22 778 13 151 5 6227 129 434
Totalt 7 718 62 500 45 729 22 678 90 445 225 129

Vestland fylke består av 43 kommunar. Det skal vere idrettsråd i alle kommunar.  
Det er 55 særforbund i Norge. 53 av desse har aktivitet i Vestland. Dei største særidrett-
ane er fotball, handball, friidrett, gymnastikk og turn, svømming og ski.   

FORUTSETNADER I LOVNORM FOR IDRETTSKRETSAR

§1 Formål og oppgåver 
Idrettskretsen er eit felles organ for idretten innan sitt geografiske område som skal 
arbeide med: 

• Lovpålagte oppgåver og saker av felles interesse for idretten. 
• Idrettspolitiske innsatsområde, spesielt overfor fylkeskommunen, regionale organ/

etatar og kommunane, for å styrke idretten si rolle og betre idrettslaga sine ramme-
vilkår.

• Service- og støtteoppgåver overfor idrettsråd, særkretsar/regionar og idrettslag for å 
styrke aktivitets-, kompetanse- og anleggsutviklinga.

• Informasjons- og opplysningsverksemd om idretten sine verdiar og verdiskaping.  

Strategisk plan for Vestland idrettskrets 2020-2024 gir dei overordna mål og føringar 
for verksemda. 

Desse dokumenta ligg til grunn for planarbeidet: 
• Idretten vil – Langtidsplan for norsk idrett 2019-2023 
• Kultur for alle – Regional plan for kultur i Sogn og Fjordane 2019-2027 
• Premiss: Kultur – Regional kulturplan for Hordaland 2015-2025 
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I tråd med «Idretten vil» – Langtidsplan for norsk idrett 2019-2023, utarbeider  
idrettskretsane eigne fireårige strategiplanar.  

Av de fire strategiske satsingsområda som vart vedtatt på Idrettstinget i 2019,  
vil Vestland idrettskrets legge vekt på desse tre satsingsområda: 

Det fjerde strategiske satsingsområdet, betre toppidrett, er eit satsingsområde som for 
Vestland idrettskrets sin del vert ivareteke gjennom å: 

• Arbeide for å betre rammevilkåra for toppidretten
• Arbeide for at det vert bygd idrettsanlegg som ivaretek toppidretten sine behov
• Støtte Olympiatoppen Vest sitt arbeid 

Som paraplyorganisasjon for idretten i fylket er idrettskretsen sine nærmaste medspel-
arar i eigen organisasjon idrettsråd og særkretsar. Arbeidet med idrettsråda har som 
målsetting å vidareutvikle desse slik at dei kan styrke si rolle som koordinerande ledd 
for idrettslaga i den enkelte kommune. Viktige element i arbeid med særkretsane er 
økonomisk støtte, samt å vidareutvikle Idrettens Hus i Bergen og Førde. 
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Idrettskretsen vil legge stor vekt på å skape møteplassar der idrettskrets, idrettsråd og 
særkretsar utvekslar synspunkt og erfaringar og diskuterer felles problemstillingar. 
Sjølv om langtidsplanen for norsk idrett prioriterer nokon satsingsområde som  
viktigare enn andre i de næraste åra, inneber det ikkje at det er dei einaste organisa-
sjonen skal arbeide med. Det vil alltid vere viktig å jobbe med å betre rammevilkåra for 
idretten. 

Koronapandemien som sette sitt sterke preg på samfunnet i 2020, påverkar også idret-
ten sterkt. Den organiserte idrettsaktiviteten slik vi kjenner den vart sett på vent frå 
mars 2020. Dette får konsekvensar for aktivitet, organisasjon og ikkje minst økonomi 
i idrettslaga. Idrettskretsen sitt arbeid for å støtte rammevilkåra må derfor styrkast. 
Dette vil hovudsakleg bli gjort ved politisk påverknadsarbeid både sentralt (saman med 
NIF), fylkeskommunalt og kommunalt (gjennom idrettsråda).

Det er et mål at Vestland som fylke og vestlandet som landsdel skal tiltrekke seg flere 
store idrettsarrangementer og konferanser. Viktige elementer i arbeidet for å nå denne 
målsettingen er anleggsutvikling, arrangementskompetanse og samarbeid med andre 
aktører både innenfor og utenfor idretten. (Omsettes til nynorsk)

FRIVILLIGHEIT
Frivillig innsats er den viktigaste ressursen i norsk idrett. Frivillig arbeid gir meining, 
trivsel og skapar gode sosiale nettverk for den enkelte. Frivilligheita skapar positive 
ringverknader både for den enkelte, idretten og samfunnet. 

Innanfor idretten i Vestland blir det årleg lagt ned 4000 frivillige årsverk med ein 
anslått verdi på i overkant av 2 milliardar kroner. Gode rammevilkår for idrettslaga, 
først og fremst gjennom fleire og betre idrettsanlegg, gode økonomiske vilkår samt 
tilgang til relevant kompetanse, vil vere viktige bidrag for å styrke det frivillige bidraget 
i idrettslaga. 

Vestland idrettskrets vil arbeide for å styrke rammevilkåra for idrettslaga slik at dei 
frivillige kan bruke mest mogleg tid på aktiviteten. Det er eit mål å gjere kvardagen for 
tillitsvalde enklare. Omfanget av frivilligheita må også synleggjerast overfor beslut-
ningstakarar. 

ØKONOMI
Skal idretten nå målsetjinga om å vere open, inkluderande og gi idrettsglede for 
alle, må kostnadsnivået haldast nede. Det må vere mogleg for alle å delta. 

Vestland idrettskrets vil arbeide for stabile og føreseielege økonomiske føresetnader 
for idretten i fylket. Vi vil understøtte sentrale målsetjingar om å sikre ein rettfesta full 
kompensasjon for moms på varer og tenester og full kompensasjon for anleggsmoms.  
Spelemidlane er det viktigaste økonomiske bidraget frå nasjonalt hald. Kommunane er 
ein større bidragsytar til idretten enn kva Staten er via spelemidlar. Kommunane sine 
viktigaste bidrag er investering og drift av idrettsanlegg. 

RAMMEVILKÅR
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KOMPETANSE
Det er behov for kompetanse på mange ulike område om idrettslaga skal fungere 
optimalt og lukkast med eit godt aktivitetstilbod.

Vestland idrettskrets vil hjelpe idrettslaga i deira leiing- og organisasjonsutvikling.  
Klubbutviklingsprosessar, ulike kurs og seminar er viktige verkemidlar for ein enklare 
og betre kvardag i idrettslaga. Leiarkurs for ungdom vil vere særleg prioritert. Det er 
eit mål at administrasjonen i Vestland idrettskrets skal ha høg og relevant kompetanse 
for idrettsorganisasjonen i fylket. Idrettskretsen vil hjelpe idrettsorganisasjonen med 
kurs og rådgjeving innanfor fellesidrettslege og organisatoriske spørsmål. Blant desse 
er rådgjeving om idretten sitt lovverk og retningslinjer, spørsmål om rekneskapsføring 
og andre økonomiske tema, idrettsanlegg, verdiarbeid og idretten sine digitale løys-
ingar. Vi vil også legge vekt på å dele informasjon og kompetanse innan paraidrett og 
arbeid for å nå underrepresenterte grupper. 

KOMMUNIKASJON
Gjennom relevant og målretta kommunikasjon skal Vestland idrettskrets sitt arbeid 
synleggjerast.   

Idrettskretsen sin kommunikasjonsstrategi skal sikre at kommunikasjonsarbeidet støt-
tar opp under dei hovudmål som gjeld for norsk idrett som heilheit i ”Idretten vil”. NIF 
sine overordna kommunikasjonsmål er å understøtte visjonen «idrettsglede for alle». 
Idrettskretsen skal jobbe for best mogleg rammevilkår for idretten i Vestland gjennom 
si faglege ekspertise, kompetansedeling i eigen organisasjon og gjennom kunnskaps-
basert påverknadsarbeid. Kommunikasjonstiltak skal synleggjere påverknadsarbeidet. 
Kommunikasjon vil samtidig vere eit sjølvstendig verkemiddel for å oppnå ønska 
resultat av påverknadsarbeidet vårt. 

VERE MANGFALDIG OG TILRETTELAGT FOR ALLE  
ALDERSGRUPPER  OG NIVÅ

• Relevante og spissa kurstilbod av høg kvalitet for trenarar, leiarar og tillitsvalde
• Motivere idrettslag til å ha tilbod for alle aldersgrupper og nivå, og rettleie i tilrette-

legging for ulike målgrupper
• Støtte opp om idrettslaga sitt arbeid med å rekruttere aktivt frå grupper som lett 

kan falle utanfor
• Tilby rettleiing, kurs og kompetansehevande tiltak som legg til rette for paraidrett - 

i samarbeid med særidrettane
• Oppfordre til samarbeid mellom særidrettar og fleksibel bruk av idrettsanlegg
• Jobbe for godt samarbeid med idrettsråda, særkretsar og ulike offentlege instansar

LIVSLANG IDRETT
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FØRESETNADER

Kompetente kurslærarar og rettleiarar  
Dialog med offentlege etatar og interesseorganisasjonar
Gjennomføre klubbesøk, og synleggjer gode tiltak,  
rollemodellar og informerer aktivt ut i organisasjonen
Tilstrekkeleg anleggskapasitet  
Arbede for å redusere økonomiske barrierar for deltaking  
Informasjon og dialog – møteplassar  
Samarbeid med idrettsråda, særkretsar og regionar og legg til 
rette for informasjon, dialog og møteplassar for organisa-
sjonen vår

RESULTATMÅLING

Tal kurs, kursdeltakarar og klubbesøk
Evaluering av kurstilbod og gjennomførte kurs
Utvikling i medlems- og aktivitetstal, samt tal aktive med 
funksjonsnedsetjing og i allidrettstilbod
Tal gjennomførte møter på tvers av organisasjonsledda

HALDE PÅ FLEIRE, LENGER   

• Ha fokus på fordelane med eit stort aldersspenn i medlemsmassen
• Arbeide for å redusere økonomiske barrierar for deltaking
• Jobbe for at barn og unge møter eit mangfaldig, allsidig og koordinert idrettstilbod i 

deira nærmiljø
• Bidra til at ungdom kan utvikle seg som trenarar og tillitsvalde i idretten 
• Jobbe for at fleire kvinner vil vere trenarar, leiarar og tillitsvalde

FØRESETNADER

Økonomisk handlingsrom for idrettslaga
Tilgang på anlegg  
Varierte og tilpassa tilbod  
Økonomisk stimuli for vaksenidretten

RESULTATMÅLING

Utvikling i alder og samansetting av tillitsvalde, leiarar og tre-
narar  
Utvikling i medlemsmassen, samansetting og medlemskap   
Tal på all-idrettstilbod i idrettslaga
Tal kvinnelege leiarar
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VELFUNGERANDE OG KOMPETENTE IDRETTSLAG MED SUNN 
ØKONOMI   

• Meir dialog med idrettslag
• Sikre trygge sosiale rammer i idretten
• Tilby klubbutvikling, styre og økonomikurs og andre kompetansehevande tiltak
• Implementere digitaliseringsløftet
• Særskilt fokus på å rekruttere og halda på ungdom i tillitsverv
• Stimulere til frivillig engasjement
• Jobbe for balanse i alderssamansetnad og kjønn blant tillitsvalde, trenarar og leiarar

HØG TRIVSELSFAKTOR BLANT FRIVILLIGE 

• Skape møteplassar
• Sikre at digitaliseringsløftet vert til hjelp for ein enklare kvardag i idrettslaga
• Bidra til at ungdom kan utvikle seg som trenarar og tillitsvalde
• Sikre trygge sosiale rammer i idretten
• Tilby kompetanseutvikling

BETRE IDRETTSLAG

FØRESETNADER

Tilstrekkeleg tillitsvalde og frivillige idrettslag og idrettsråd
Økonomisk handlerom i idrettslaga
Rett kompetanse og samansetting av tillitsvalde, frivillige og 
trenarar
Relevante og funksjonelle kompetansepakkar
Førebyggjande tiltak mot trakassering og seksuelle overgrep
Aktive klubbrettleiarar

RESULTATMÅLING

Korleis idrettslag, idrettsråd og særkretsar opplever samarbei-
det med idrettskretsen  
Måle effekt av digitaliseringsløftet
Tal innmelde saker om økonomiske utfordringar

FØRESETNADER

Økonomisk handlerom i idrettslag  
Rekruttere ungdom og ta dei på alvor
Trivsel  
Organisatorisk kompetanse

RESULTATMÅLING

Færre melde konfliktsaker  
Tal medlemskap
Tal kompetansehevende tiltak
Tal antall tiltak rettet mot ungdom
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GODE RAMMEBETINGELSAR I IDRETTSLAGA  

• Bidra til at idrettslaga har nødvendig kunnskap for å sikre god økonomistyring
• PPolitisk påverknad for å styrke rammevilkåra for organisasjonsledda 
• Skape møteplassar    
• Jobbe for at idrettslaga skal få auka tilskot  

FØRESETNADER

God kontakt med politikarar og offentleg administrasjon
Vilje og evne til å lytte og etablere dialog
Økonomisk handlerom i idrettslaga
Kompetente tillitsvalde og tilsette i idrettskretsen 
Kurs i økonomistyring

RESULTATMÅLING Korleis idrettslag, idrettsråd og særkretsar opplever samarbei-
det med idrettskretsen
Utvikling i tilskot til idrettslaga

FLEIRE OG BETRE IDRETTSANLEGG

HA FLEIRE OG BETRE  IDRETTSANLEGG

• Bidra til å utarbeide gode behovsanalyser lokalt av anleggsbehov
• God kontakt med politikarar og offentleg administrasjon
• Vere ei støtte for idrettsråd, særkretsar og idrettslag i interne prosessar  

knytt til anlegg
• Styrke og utvikle idrettsråda
• Jobbe for økt finansiering/større del av spelemidlar
• Skape gode møteplassar med anleggsfaglege tema
• Bidra til at idretten tek ein miljøansvar ved planlegging, bygging og drift av  

idrettsanlegg
• Koordinerende rolle overfor særkretser og regioner

FØRESETNADER

Utvikle og sikre politiske relasjonar  
Gode analysar som grunnlag for planarbeid  
Planarbeid  
Finansiering  
Velfungerande idrettsråd 
Koordinering mot særkretsar og regionar

RESULTATMÅLING

Type og tal anlegg, dekningsgrad  
Tal pågåande anleggsprosessar  
Tal idrettsråd som aktivt deltar i anleggsprosessar  
Tildelte spelemidlar  
Gjennomførte kompetansetiltak med fokus på miljøvennle-
ge løysingar ved bygging og drift av anlegg 
Hente fram systematisk dokumentasjon av anleggsbehova
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SIKRE TYDELEG SAMANHENG MELLOM BEHOV OG
ANLEGGSBYGGING  

• Sikre tilrettelegging for paraidrett gjennom god universell utforming 
• Utarbeide oversikt over anleggsdekning og framtidige behov 
• Hjelp og rådgjeving til idrettsråd i høve planprosesser i kommunen 
• God kontakt med politikarar og offentleg administrasjon
• Styrke anleggskompetansen i idrettsråda 

FØRESETNADER

Utvikle og sikre politiske relasjonar  
Økonomiske rammevilkår  
Sikre nødvendig kompetanse i idrettsorganisasjonen  
Tilgjengelege ressursar 

RESULTATMÅLING
Aktivitet og bruksgrad  
Måle om ein har bygd dei rette anlegga

JOBBE FOR GRATIS BRUK FOR BARN OG UNGE    

• God kontakt med politikarar, offentleg administrasjon og idrettsråd
• Styrke og utvikle idrettsråda
• Sikre informasjon om støtteordningar for utsette grupper
• Kartlegge anleggsdekning, anleggsbehov og status på brukarbetaling ved bruk av 

idrettsanlegg

FØRESETNADER
Utvikle og sikre politiske relasjonar  
Økonomiske rammevilkår  
Koordinering mot særkretsar/regionar  

RESULTATMÅLING
Status kommunar med gratis bruk av anlegg for barn og unge  
Redusert brukarbetaling rekna frå 2019  
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Idrettsglede

for alle!

www.idrettsforbundet.no/vestland

Ærleg Leiken
Felles Ambisiøs

Betre idrettslag

Livslang idrett
Fleire og betre anlegg
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Saksgang 
Utval Utv.saksnr. Møtedato 

Hovudutval for kultur, idrett og integrering  21.04.2020 

 

Tilskot til lågterskel fysisk aktivitet for barn og ungdom 
 
Forslag til vedtak  
 
Hovudutval for kultur, idrett og integrering vedtek å løyve kr 2 000 000,- over budsjettpost 460201 
fordelt slik: 
 
Søkn.nr. Søkjar Prosjektnamn Tilrådd sum 
1 AUTISMEFORENINGEN I 

NORGE HORDALAND Alle kan delta, uansett funksjonsnivå 80 000 
2 BERGEN OG HORDALAND 

TURLAG Klatretilbud for barn og ungdom 105 000 
3 BERGEN OG HORDALAND 

TURLAG Inkluderende friluftsliv i BHT 200 000 
4 FORENINGEN NORDSJØLEKENE Nordsjølekene 2020 50 000 
5 

VESTLAND IDRETTSKRETS 

MEGA for alle - kompetanse. Eit 
prosjekt i samarbeid med Idrett Bergen 
Sør (IBS) 200 000 

6 
VESTLAND IDRETTSKRETS 

Utrustet ung - kompetanse. Et tiltak 
gjennom Idrett Bergen Sør (IBS) 100 000 

7 

VESTLAND SEILKRETS 

VSK støtte til barne- og ungdomsseiling, 
samt lavterskel aktiviteter for 
minoritetsgrupper. 72 000 

8 NORGES CYKLEFORBUND  Sykkelkids 135 000 
9 NORGES GOLFFORBUND (NGF) FORE - SFO på golfbanen 38 000 
10 
 VESTLAND IDRETTSKRETS 

Ferieaktiviteter med idrett og friluftsliv i 
Vestland fylke 200 000 

11 VESTLAND IDRETTSKRETS På hjul med jentene 200 000 
12 

VESTLAND IDRETTSKRETS 
Svømmekurs for jenter og kvinner på 
Stord 

50 000 

13 

VESTLAND IDRETTSKRETS 
Sykkelskoler i Bergen: sykkelopplæring 
for barn og ungdom i nærmiljøet  50 000 

14 
VESTLAND IDRETTSKRETS 

Åpen hall og lavterskel allidrett hos 
idrettslag i Vestland fylke  150 000 
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15 
VESTLAND IDRETTSKRETS 

Inkluderingsarbeidet i Vestland 
idrettskrets  160 000 

16 SOGN OG FJORDANE TURLAG Lågterskel aktivitet der du bur 110 000 
17 SOGN OG FJORDANE SKIKRINS Utedagen 2020 100 000 
18 ALVER KOMMUNE Aktiv ferie 0 
19 ALVER KOMMUNE Seek `n` find 0 
20 AUSTRHEIM UNGDOMSKLUBB Open hall i skuleferien 0 
21 AUSTEVOLL IDRETTSKLUBB Ope anlegg 0 
22 BJØRNEFJORDEN GOLFKLUBB FORE - SFO på golfbanen 0 
23 BERGEN CYKLEKLUBB Sykkelopplæring for Barn og ungdom i 

nærmiljøet 0 
24 BERGEN OG OMLAND 

FRILUFTSRÅD 
Temperaturbøyer i friluftsområder 

0 
25 BREMNES IDRETTSLAG Idrett er gøy! 0 
26 BYDELSBLOGGEN Stord Friluftsfestival 2020 0 
27 FANA IDRETTSLAG zinken 0 
28 FYLLINGSDALEN FRIVILLIGHETS 

SENTRAL 
Basket Night, et tilbud til uorganisert 
ungdom 0 

29 FRILUFTSRÅDET VEST Nye Landsmenn - innføring i norsk 
friluftsliv 0 

30 Gneist Klatregruppe M.E.G.A (Mestring, Energi, Glede og 
Aktivitet) 0 

31 HAUGALAND KRETS NORGES 
KFUK KFUM 

Konfirmantfestival 
0 

32 KOLBEINSVIK VEL Buldrestein Kolbeinsvik Aktivitetspark 0 
33 Måløy Idrettslag Oppgradering Trimløyper 0 
34 NFU BØMLO LOKALLAG Aktivitetsdag 0 
35 RUBBESTADNESET IDRETTSLAG Lavterskel tilbud i Rubbhallen 0 
36 STADLANDET IDRETTSLAG Draumeplassen Borgund 0 
37 STIFTINGA FITJAR 

FRIVILLIGSENTRAL 
Glad Fitjarungdom 

0 
38 SUNNFJORD IDRETTSLAG Sandaktivitet for Inkludering og 

Integrering hos ungdom i Sunnfjord 0 
39 SUNNFJORD SKYTTARSAMLAG Inkludering - alle som vil skal få delta 0 
40 VESTLAND FYLKESKOMMUNE Multiarena på uteområde for elever, 

barn og ungdom 0 
41 VÅTEDALEN TINDEKLUBB Dragehall Prosjektet 0 
42 WAYBACK BERGEN - 

STIFTELSEN LIVET 
Utendørs paintballbane i Bergen 

0 
43 ØYGARDEN KOMMUNE Kystleik - skjergardsopplevingar- 

meistring 0 
44 ØYANE SVØMMEKLUBB Tryggleik i vatn for funksjonshemma 

barn 0 
45 Åsen Vel Tilrettelegging for fysisk aktivitet og 

læring for barn og ungdom 0 
 Totalt  2 000 000 

 
Det vert vist til vedlegget med oversikt over søkjarar for grunngjeving av vedtaket. 
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Samandrag 
Tiltaka som får tilskot skal bidra til å få fleire barn og unge i Vestland fysisk aktive kvar dag.  
Regionale ledd av frivillige organisasjonar innan idrett og friluftsliv kan søkje om tilskot til aktivitet i 
sine lokallag og klubbar.  
 
Tiltaka skal gje ny kompetanse og overføringsverdi til kommunar og organisasjonar. Tiltak med 
stor grad av medverknad blir prioriterte. Organisasjonar vert oppmoda til å samarbeide om tiltak på 
tvers av kommunane i fylket. 
 
Det vart vedteke retningsliner for ordninga i hovudutvalsmøtet 2. desember 2019. Deretter vart 
ordninga lyst i heile Vestland med frist 15. februar 2020. Det er komen inn 45 søknadar, med ein 
samla søknadssum på kr 5.372.536.  
 
 
 
Per Morten Ekerhovd Britt Karen Spjeld 
fylkesdirektør seksjonssjef  
 
 
Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor ingen handskriven underskrift 
 
 
Vedlegg: 
Oversikt over tildelinga 
 
 
  

https://www.vestlandfylke.no/idrett-og-friluftsliv/fysisk-aktivitet/tilskot-til-lagterskel-fysisk-aktivitet-for-barn-og-ungdom/
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Saksutgreiing 
 
Bakgrunn for saka 
Denne tilskotsordninga vart endra i høve fylkessamanslåinga. Ordninga har eksistert i tidlegare 
Hordaland, og er no vidareført til Vestland. Retningslinene er endra for å gjer ordninga meir 
målretta og for å få meir koordinerte, regionale tiltak. Regionale ledd av frivillige organisasjonar 
kan søkje om tilskot til lågterskelaktivitet i sine lokallag og klubbar, og må prioritere mellom dei 
innkomne søknadane. Dette inneber at ein del tidlegare søkjarar ikkje lenger kan søkje direkte i 
ordninga. Fylkeskommunen oppmodar kommunar, lokale lag og organisasjonar og liknande til å 
samordne tiltak og søkje om meir målretta tiltak mot dei prioriterte tiltak/ målgruppene.  
  
 
Føremålet med ordninga 
Tiltaka skal gje ny kompetanse og overføringsverdi til kommunar og organisasjonar. Tiltak med 
stor grad av medverknad blir prioriterte. Organisasjonar vert oppmoda til å samarbeide om tiltak på 
tvers av kommunane i fylket. Gode prosjekt kan bli støtta med tilskot frå kr 50.000 til kr 200.000. 
 
 
  

Generelt:  
Vedtakskompetanse: Hovudutval for kultur, idrett og integrering, jf. vedteke reglement for 
hovudutval for kultur, idrett og integrering, punkt 3. 
 
 
Budsjett 2020:  
 

Sum kr 2.000.000  
 
 

Søknadsfrist 2020:  Sett inn dato 15. februar 
Vedtak kriteria:  Hovudutval kultur, idrett og integrering 2.12.2020 PS nr 9/19 
Kriteria og informasjon 
om ordninga:  

 
https://www.vestlandfylke.no/idrett-og-friluftsliv/fysisk-
aktivitet/tilskot-til-lagterskel-fysisk-aktivitet-for-barn-og-ungdom/ 

 
Vår 2020   
Tal på søknadar:  Tal søknader 45 
Tal på søknadar som 
vart tildelt støtte:  

Tal søknader 17 

Samla søknadssum:  Sum kr 5.372.536 
Samla løyving:  Sum kr2.000.000 

 
Fylkesrådmannen sine overordna kommentar til innstillinga:  
Det er forståeleg at nokre søkjarar reagerer på at dei ikkje lenger kan søkje direkte. T.d. idrettslag, 
kommunar og ungdomsklubbar. Tiltaka som desse søkjer tilskot til, er oftast lokale og med liten 
overføringsverdi. Fylkeskommunen har difor lagt om ordninga for å sikre at vi tek i vare rolla som 
regional utviklar og ikkje går inn i kommunale oppgåver.  
 
Tilskotsordninga vil bli evaluert for å sikre at løyvingane blir målretta og underbyggjer målsettinga. 
 
Absolutte kriteria 
Tiltaka skal vere retta mot lavterskel fysisk aktivitet for barn og unge. Det vert ikkje løyvd midlar til 
anlegg og infrastruktur eller drift. 
 
Vurderingskriteria 
Desse tiltaka vil bli prioriterte i 2020:  

 Tiltak retta mot inkludering gjennom idrett og friluftsliv.  
 Tiltak for å nå minst ein time fysisk aktivitet kvar dag i grunn- og vidaregåande skule.  
 Tilskot til oppstart og vidareutvikling av opne idrettsanlegg for eigenorganisert aktivitet for 

barn og ungdom.  
 Tilskot til utvikling og utprøving av nye aktivitetar.  

Søknader som er sendt inn direkte frå kommunar, lokale lag og organisasjonar får avslag, då dei 
ikkje har søkt i tråd med retningslinene. Søkjarane har fått tilbakemelding om dette etter kvart som 
søknadane er komen inn.   
 

https://www.vestlandfylke.no/idrett-og-friluftsliv/fysisk-aktivitet/tilskot-til-lagterskel-fysisk-aktivitet-for-barn-og-ungdom/
https://www.vestlandfylke.no/idrett-og-friluftsliv/fysisk-aktivitet/tilskot-til-lagterskel-fysisk-aktivitet-for-barn-og-ungdom/
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Vedtakskompetanse 
 
Hovudutval for kultur, idrett og integrering 
 
Vurderingar og verknader 
 
Økonomi: Tildelinga er i samsvar med budsjett. Tilskotsordningar på kultur og idrettsfeltet er eit 
økonomisk verkemiddel og står sentralt i den regionale kulturpolitikken til Vestland 
fylkeskommune. Det er kr 2.000.000 til fordeling over budsjettpost 460201.   
Klima: Ikkje relevant  
Folkehelse: Regional plan for folkehelse 2014 - 2025 - fleire gode leveår for alle: Kulturopplevingar 
har positiv verknad på folkehelsa. Tiltaka er med å gjennomføre det overordna målet for 
folkehelsearbeidet i Vestland som er å bidra til eit langsiktig og systematisk arbeid som gir fleire 
gode leveår, og som utjamnar sosiale helseforskjellar.  
Regional planstrategi: Regional plan for kultur i Sogn og Fjordane 2019-2027, Kultur for alle, og 
regional plan for kultur i Hordaland 2015-2025, PREMISS: KULTUR set mål for tilskot til kunst- og 
kulturføremål. 
 
Konklusjon 
Det har vore god dialog med dei regionale aktørane, og det har vore gjennomført to møter med 
Vestland idrettskrets for å samordne og koordinere søknader og tiltak. Dette har vore gode 
prosessar, og den nye organiseringa av ordninga har vorte godt motteke. Fylkeskommunen er 
positiv til denne måten å arbeide på, og har fått positive tilbakemeldingar frå t.d. idrettskretsen, 
som også ser meirverdien av ei samordning og regional koordinering av tilskotsordninga.  
 
 



Driftsstønad til kultur, idrett og inkludering

Om søkjar

Søkjar

Namn VESTLAND IDRETTSKRETS

Org.nummer 944773738

Type verksemd Organisasjon

Adresse

Poststad
Postadresse
Telefon
E-post

5063 BERGEN
Kniksens plass 3
41509059
vestland@idresforbundet.no

Verksemda si nettside

www.idrescampusbergen.no

Kontaktperson

Namn
E-post (førebels
svar)

Randi Marie Berentsen
randimarie.berentsen@idresforbundet.no

Konto for utbetaling av tilskot

52100501074

Om verksemda

Saksnummer
Namn på verksemda

2020/42659
Idrescampus Bergen

Fagområde

idre_og_frilusliv



Verksemda sitt vedtekne hovudføremål

Idrescampus Bergen (ICB) sin visjon er styrke i samspel på tvers av idre, fysisk
akvitet og folkehelse. Vi samhandler på tvers av organisasjoner, fag og etater.

Verkeområde

Idrescampus Bergen (ICB) er ei satsing som skal komme hele Vestland fylke l gode
innen tema idre, fysisk akvitet og folkehelse.

Budsjett 2021

Søknadssum frå Vestland fylkeskommune for 2021

NOK 1 500 000

Budsjeert bruo
omsetnad /
drisinntekt for
2021

3715000

Moeke drislskot
frå VLFK 2020

1250000

Evt. moeke
prosjektstøe frå
VLFK 2020

Utgifter

Utgi Beløp
Prosjektkostnader (7 prosjekt) 2 400 000

Driskostnader (lønn, feriepenger, leie av kontor, reiser, revisjon
etc) 1 315 000

Totale utgier 3 715 000

Inntekter

Inntekt Beløp
VLFK 1 500 000



Bergen kommune 1 500 000

Overføring av dligere moae midler 715 000

Totale inntekter 3 715 000

Utfordringar og prioriteringar for 2021

De siste årene har tre av de åe organisasjonene som utgjør Idrescampus Bergen
(ICB) breddet si nedslagsfelt l hele Vestland (Høgskulen på Vestlandet, Vestland
idreskrets, Vesland fylkeskommune). Dee har ført l diskusjoner om ICB skal både
endre navn som favner hele Vestland og at akvitet i alle prosjektene skal involvere
hele regionen. Vi vil derfor nå starte en prosess for å stake ut veien for neste fase av
dee vikge samarbeidet. Tre av prosjektene våre har i 2020 pilotert samarbeid i hele
Vestland. Erfaringene er posive og vi vil fortsee å trekke inn miljøer og kommuner fra
hele regionen i dee prosjektet i 2021. Vi lanserer hjemmesiden www.akvegamere.no
fra e av prosjektene (Gaming og esport) 1.5.20.

Rekneskap 2019

Sum drisinntekter 1873974

Sum driskostnader 1873974

Drisresultat 2018 0

Sum eigenkapital 0

Sum gjeld 0

Vedlegg

Opplastet

Dokumenel Filnavn Størrelse
Søknad om lskot l Idrescampus
Bergen 2021

Søknad Idrescampus Bergen - Vestland fylkeskommune
2020.pdf 0.22 MB



Årsregnskap 2019 2019 Regnskap ICB (1).pdf 0.17 MB

Årsrapport Idrescampus Bergen 2019 Årsrapport Idrescampus Bergen 2019.pdf 0.53 MB

Relevante lenker www.idrescampusbergen.no 
www.akvegamere.no
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Hordaland idrettskrets rakk å markere sin 100 
årsdag før sammenslåingen med Sogn og Fjordane 
idrettskrins. Styret har naturlig nok brukt mye tid 
på regionaliseringsprosessen dette året. Det har 
vært gjennomført regelmessige møter i interim-
styret for sammenslåingsprosessen. I juni ble det 
gjennomført et møte der styrene i begge idrettskret-
ser deltok, og der hovedtema var strategiarbeid for 
virksomheten fra 2020. Det konstituerende tinget 
ble gjennomført i Myrkdalen 9. november med gle-
delig stor deltakelse og godt engasjement. 

Det er en utfordring å bygge en organisasjon for 
fremtiden samtidig som de økonomiske rammene 
blir knappere. Det gjelder å ikke miste fokus på 
det som er hovedmålet for oss alle: At aktiviteten i 
idrettslagene støttes og gis best mulig vekstvilkår. 
HIK registrerer med glede høy anleggsaktivitet, noe 
som gjenspeiles i rekordhøy utbetaling av spillemid-
ler til Hordaland. Etterslepet i utbetaling av spille-
midler er fortsatt en stor utfordring for anleggsut-
bygger. HIK har derfor engasjert seg både politisk 
og idrettspolitisk for å få redusert dette etterslepet. 
Vi er overbevist om at raskere utbetaling av spil-
lemidler vil stimulere anleggsutviklingen. HIK 
foreslo derfor på årets Idrettsting at spillemidler og 
momskompensasjon for idrettsanlegg utbetales så 
snart et idrettsanlegg har fått sin brukstillatelse og 
revisorgodkjent anleggsregnskap foreligger.  

Arbeid for å bedre rammevilkårene for idretten i 
fylket har vært et overordnet mål for styret. An-
leggsutvikling er sentral i dette. Men også arbeidet 
for å redusere kostnader for idrettslag ved å bruke 
idrettsanlegg har vært en viktig målsetting. Kom-
munene tilfører idretten i Hordaland store ressur-
ser i form av tilskudd og ikke minst bygging og drift 
av anlegg. HIK vil berømme de kommunene som 
praktiserer gratisprinsippet når det gjelder bruken 
av anleggene. 

Styret ønsker å takke alle som bidrar for at idretten 
i Hordaland kan gi barn og ungdom i fylket trygge 
og gode oppvekstvilkår. Vi takker alle idrettslag 
og frivillige som legger til rette for aktiviteten året 
gjennom. 

Takk for godt arbeid og samarbeid. Vi vil samtidig 
ønske nye Vestland idrettskrets velkommen  
og lykke til. 
              Kretsstyret

STYRETS ARBEID

De viktigste sakene utover handlingsplaner 
og budsjett- og regnskapssaker behandlet i  
tingperioden
• Samarbeid med idrettsråd og særkretser
• Samarbeid med offentlige myndigheter
• Lov- og organisasjonssaker

Deltakelse i politiske debatter og møter
• Møte med Fana IL, Åsane IL og idrettspresi-

denten  i Fana Arena 3. januar. Utfordring med 
utbetaling av momskompensasjon og spille- 
midler til anlegg.

• Møte med fylkesordfører 11. januar
• Møte med Høgskulen på Vestlandet, Sogndal  

21. januarIdrettspolitisk debatt med særkretser 
og  idrettsråd, Bergen 15. mai

• Fellesmøte styrene i Hordaland og Sogn og  
Fjordane IK, Lavik 20. mai

• Fellesmøte styrene i Hordaland og Sogn og  
Fjordane IK, Bergen 28.-29. juni

• Politisk møte Idrettens Hus 2. september
• Styringsgruppe Idrettscampus Bergen
• Idrettens Olympiade AS 

Høringer og innspill
• NIF - innspill til Idrettstinget:
  - Utbetaling av spillemidler og moms- 

STYRETS ÅRSBERETNING

Politisk møte på Idrettens Hus 2. september 2019Foto: Janne Landås
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KRETSSTYRET
             Leder    Nestleder                                   Styremedlem                            Styremedlem       Styremedlem 

 

 
        Helge Johnsen                             Gunn H. Knudsen               Robert-André Teikari                    Leila Rossow       Ole Hope                           

        Styremedlem                     Styremedlem                                Varamedlem                             Varaemedlem         
 

      Gunn Hilde Øymo                         Janne Landås                      Aina Merete Steinsland                     Jarl Svanberg                                                              
 Ansattes representant           Ansattes representant
           til 22. januar                                     fra 7. mars

    kompensasjon til anlegg
  - OL/PL til Norge 2030
• NIF - Idrettspolitisk dokument  ”Idretten vil” 

2019-2023 
• NIF - ”Idretten skal”
• Søknad om spillemidler 2020

Møteaktivitet
I tingperioden har også de valgte vararepresen- 
tantene vært innkalt til styremøtene. I 2019 har det 
vært gjennomført 10 styremøter og behandlet 57 
saker. 

Representasjon og deltakelser
• Årsmøter i idrettsrådene
• Kretsting i særkretser og regioner
• Jubileumsmarkeringer i idrettslag
• Åpning av idrettsanlegg
• NIF ledermøter
• IK ledermøter
• Idrettstinget Lillehammer
• Anleggseminar, Bergen
• Idrettsrådscruiset
• Prestasjonskonferansen OLTV
• Konferanse nettverket Balanse
• Kulturkonferansen Vestland
• Idrettsgalla, Stavanger
• 25 års Jubileumsmarkering Lillehammer OL 

-94

NIFs hederstegn
På det ekstraordinære idrettskretstinget til Hor-
daland idrettskrets 9. november ble Helge Johnsen 
tildelt NIFs hederstegn. Denne hedersbevisningen 
blir tildelt personer med særskilt stor innsats for 
idretten. NIFs Hederstegn med diplom tildeles en-
keltpersoner som har gjort et meget fortjenstefullt 
arbeid på flere plan i norsk idrett, over en periode på 
til sammen mer enn 10 år. Helge Johnsen har hatt 
tillitsverv på ulike nivå i norsk idrett i over 30 år 
sammenhengende. Helge ble valgt inn i styret i Hor-
daland idrettskrets i 2003, og har innehatt styreverv 
i kretsen siden dette året – dvs. 16 år sammenheng-
ende i styret. 6 år som nestleder ble etterfulgt av 5 år 
som leder av landets største idrettskrets målt i antall 
idrettslag.

Vibecke Sørensen, 1. visepresident i Norges idrettsforbund 
stod for overrekkelsen av hederstegnet til Helge Johnsen.  
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Knut Songve Anne-Kristine Aas Heidi Hatlen Grethe Hillestad  Gunn Hilde Øymo 
Organisasjonssjef Seniorrådgiver Sekretær Utvikl.konsulent Fagkonsulent 80%
    Sluttet 31. august

 

Martin Uthaug Ole Nilsen Edel Johannessen Janne Landås Thea L. Christiansen
Utdanningskonsulent Økonomikonsulent Økonomikonsulent Informasjonskonsulent Konsulent Paraidrett
Permisjon 03.04.18 -  avsluttet fast arbeids-   
01.02.19  forhold 30. juni
  

Maria Karin Dalsbø  
Vikar for Martin Uthaug
03.04.18 - 01.02.19

ADMINISTRASJON

KONTROLLKOMITÉ

Medlemmer    
Svein Brunvatne Os Turn
Marit Pedersen Bergens Svømme   
    Club 
Varamedlemmer    
Steinar Kvinge Årstad IL
Lisbeth Hjelle  Sotra SK

VALGKOMITÉ

Leder     
Tore-Christian Gjelsvik Askøy Fotballklubb

Medlemmer  
Sonja Velure   IL Solnut
Siv Øye Carlsen  Sotra SK

Varamedlem    
Lars Riis Ellingsen  Tertnes Håndball
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MEDLEMSKAP OG AKTIVITET

Tabellene under viser utviklingen i antall medlemskap og aktivitetstall fra og med 2013, mens grafene viser 
den samme utviklingen fra og med 2000. Tallene viser ikke bedriftsidretten som er vist i en egen oversikt 
på denne siden. Fristen for rapportering av medlemskap og aktivitetstall for 2019 er 30. april 2020 og er 
derfor ikke med i denne oversikten. 

Det har ikke skjedd de store endringene hverken i medlemstall eller aktivitetstall de siste to årene. Samlet 
sett er det en økning i medlemskap på 2 261 fra 2017 til 2018. Kvinner øker mest med en oppgang på 2 186 
medlemskap. Ser vi på aldersgrupper er det størst økning i aldersgruppen 26 år og eldre med en økning på 
1 462, mens nedgangen er størst blant de mellom 13 og 19 år med en nedgang på 1 018. 

Samordnet rapportering 2018 viser en fordeling på 42,3% kvinnelige medlemskap og 57,7% mannlige. Ser 
vi på den samme fordelingene i de ulike kommunene i fylket skiller fire kommuner seg ut. I Jondal, Vaksdal 
og Masfjorden idrettsråd er medlemskapstallene for kvinner høyere enn for menn. I Modalen er det regis-
trert like mange kvinner som menn. 

Aktivitetstallene viser en samlet nedgang på 1 885 fra 2017 til 2018. Men det er kun nedgang hos menn på 
2 567, mens kvinner har en oppgang på 682. Ser vi på de ulike aldersgruppene er det nedgang i alle utenom 
0-5 år og 20-25 år som har en oppgang på henholdsvis 137 og 289. 

Figur 6 viser utviklingen i fotball og de 10 andre største idretten fra 2009 til 2018. Oversikten er laget med 
utgangspunkt i de idrettene som hadde høyest aktivitetstall i 2018. Ser vi på alle idrettene under ett er det 
dans, bueskyting og kickboksing som øker mest med henholdsvis 54%, 52% og 51%. Størst nedgang i % 
aktive finner vi hos idrettene bryting, volleyball og golf som går ned med henholdsvis 73% og 22%. Ser vi 
konkret på antall aktive går golf mest ned med 1 587 og håndball går mest opp med 1 193 aktive.

Tallene for bedriftsidretten i Hordaland for 2018 er som følger: 
År Idrettslag Kvinner Menn  Sum 
2018 125  7074  10 173  17 247

AKTIVITETSMÅL

ANTALL IDRETTSLAG OG MEDLEMSKAP 2013-2018

AKTIVITETSTALL 2013-2018

Fig. 1

Fig. 2
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MEDLEMSKAP 2000-2018

AKTIVITETSTALL PR ALDERSGRUPPE 2007-2018

Fig. 3

Fig. 4 
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DE 10 STØRSTE IDRETTSLAG I HORDALAND 2018

Fig. 5

DE STØRSTE IDRETTENE I HORDALAND 2018

Fig. 6
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BARNEIDRETT

HIK har i 2019 gjennomført 14 Aktivitetslederkurs 
barneidrett hvor Idrettens barneidrettsrettigheter 
og Bestemmelser er en viktig del av kurset. Delta-
kerne må blant annet gjennomføre og få godkjent 
e-læringen Barneidrettens verdigrunnlag for å få til-
delt kompetansen Aktivitetsleder. Tre kurs ble gjen-
nomført i ordinære idrettslag, 10 i tilknytning til 
AktiVane der to av kursene var for SFO-ansatte og 
åtte var for elever. Det ene elevkurset ble gjennom-
ført for Øygarden ungdomsskule og det andre for 
Nore Neset ungdomsskule. De seks andre kursene 
ble holdt i Bergen for ulike ungdomsskoler. Det siste 
Aktivitetsleder barneidrettskurset ble gjennomført 
i Meland kommune for elever i ungdomsskolen, 
etter avtale med kommunen som har et eget opplegg 
der ungdomsskoleelever arrangerer aktiviteter for 
elever i barneskolen. 

HIK godkjenner rammene for virksomheten i 
idrettsskolene og har i 2019 behandlet og godkjent 
søknader om oppstartstøtte/utviklingsstøtte til føl-
gende idrettslag: IL Venjar, Austevoll Idrettsklubb 
og Skånevik Idrettslag. 

UNGDOMSIDRETT
Lederkurs for ungdom 
HIK gjennomførte ett Lederkurs for ungdom med 
16 deltakere fra 10 ulike idrettslag 8.-10. oktober i 
Bergen. Deltakerne skal jobbe videre i sine lokale 
idrettslag før de får faglig påfyll og erfaringsutveks-
ling året etter hovedkurset. Målet med lederkurset 
er å gi økt kunnskap om det å være frivillig i idretten 
og ikke minst motivere til at ungdommen vil, kan 
og tør å ta ansvar i eget idrettslag. I løpet av kurset 
lærte de om seg selv, hvordan idretten er organisert 
og hvordan de kan påvirke sin idrettshverdag. Delta-
kerne lærte seg å sette smarte mål og utarbeidet en 
handlingsplan med tiltak, som de gjennomførte da 
de kom tilbake til idrettslag etter endt kurshelg.
 
Ungdomsutvalg  
Hordaland idrettskrets, NFF Hordaland og NTGF 
Hordaland tok initiativ til å etablere et ungdomsut-
valg/-nettverk i fylket med et ønske om å engasjere, 
beholde og rekruttere ungdommer i den organiserte 
idretten i 2019. Gruppen arrangerte et kickoff- 
arrangement i september for vel 40 ungdommer 
med ulike foredrag og utprøving av ulike aktiviteter. 
Videre har gruppen med ungdommer jobbet med 
nytt arrangement og planer for kommende år. 

 VOKSENIDRETT 

Idrettsmerket
NIF har sluttet å registrere idrettsmerketakerne 
sentralt. For at vi skal få statistikk over idrettsmer-
ket må nå hver enkelt idrettsmerketaker registrere 
seg via NIFs nettsider med antall ganger. Hor-
daland idrettskrets har fortsatt med å registrere 
idrettsmerketakerne i Hordaland både lokalt og på 
NIF sine nettside for å få statistikk for Hordaland og 
for landet.
I 2019 ble det ikke holdt statuettutdeling. På grunn 
av stadig færre kvalifiserte vil det være utfordrende 
å arrangere Statuettutdeling som eget arrangement 
slik vi har gjort gjennom mange år.

IDRETT FOR MENNESKER MED 
FUNKSJONSNEDSETTELSER

Hordaland idrettskrets har en fagkonsulent pa-
raidrett med ansvar for Hordaland og Sogn og 
Fjordane. Fagkonsulenten skal jobbe for at flere 
utøvere med funksjonsnedsettelse blir medlemmer 
og utøvere i idrettslag. 

I 2019 har fagkonsulenten arrangert tverridrettslige 
kurs/temakvelder, planlagt og gjennomført ulike ar-
rangementer, jobbet for å synliggjøre og få ut infor-
masjon om eksisterende og nye tilbud til målgrup-
pen samt samarbeidet med ulike organisasjonsledd 
i idretten for å skape og ivareta idrettstilbud. Samar-
beid med aktører utenfor idretten som kommuner, 
Nav hjelpemiddelsentral, spesialisthelsetjenesten, 
interesseorganisasjoner med flere er viktig med tan-
ke på informasjon, synliggjøring og rekruttering. 

Noe av det som ble gjennomført i 2019:  
• 4 paraidrettsdager i samarbeid med Helse 

Bergen, interesseorganisasjoner, særforbund/
særkretser og idrettslag. Totalt 37 deltakere 
med ulike funksjonsnedsettelser deltok på disse 
dagene.  

• Nordsjølekene- idrettsdag for utviklingshem-
mede i samarbeid med foreningen Nordsjøleke-
ne og Bergen kommune. Særkretser og idretts-
lag bidro med idrettsaktivitet. 250 deltakere fra 
6-26 år.

• Turbocamp- idrettsuke for barn og unge med 
fysisk funksjonsnedsettelse. 6 deltakere var med 
og prøvde ulike idretter denne uken.

• Konferansen inkluderende idrettsliv i oktober i 
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Paragolf Sotra SportsklubbFoto: Thea Lunde Christiansen

Bergen på Høgskulen på Vestlandet.  
Konferansen satte søkelys på hvordan vi 
sammen kan få flere funksjonshemmede til å 
leve aktive liv. Antall deltakere: 160. 

• 2 tilretteleggingskurs paraidrett i 2019, et i Ber-
gen og et på Sotra. Totalt 17 deltakere 

• 10 foredrag/innlegg om paraidrett for totalt 204 
personer. Tilhørere på foredragene var interes-
seorganisasjoner, studenter, foresatte til barn 
med funksjonsnedsettelse og ulike aktører fra 
spesialisthelsetjenesten. 

• 10 utøvere ble fulgt opp etter å ha levert inn opp-
følgingsskjema.

• 16 møter med aktører utenfor idretten (for eks.
offentlig instans) og 14 møter med idrettslag/
idrettsråd /særkretser om paraidrett.  

 Hordaland idrettskrets har i 2019 fordelt  
kr. 250 000 av fylkestilskuddet til tiltak i regi av 
følgende særkretser:

• Norges Håndballforbund Region Vest
• Norges Fotballforbund Hordaland 
• Hordaland Skytterkrets
• Norges Bordtennisforbund Region Vest
• Norges Golfforbund
• Hordaland Bandykrets
• Norges Basketballforbund Region Vest 

Bocciaserie for utviklingshemmede
Hordaland idrettskrets arrangerer bocciaserie for 
mennesker med utviklingshemming. Serien ar-
rangeres hvert år fra oktober til juni fordelt på fire 
lørdager hvor klubbene deler på å være vertskap. 
I 2019  deltok 17 boccialag fra seks idrettslag med 
rundt 90 spillere tilsammen. Disse lagene er Arna 
Boccialag, Askøy Helsesportlag, Austrheim IL, 
B-gjengen Manger IL, Nordhordland Ballklubb og 
Øystese IL.

Vinteraktivitetsuke Golsfjellet
Vinteraktivitetsuken på Oset Høyfjellshotell er et 
årlig arrangement og er et tilbud til mennesker med 
utviklingshemming. I 2019 deltok 55 inkl. ledsagere. 
Dette er den laveste deltakelsen arrangementet har 
hatt. Dårlig økonomi i mange kommuner og endret 
ferieregler for beboere i bofellesskap ble oppgitt 
som forklaring på lav eller ingen påmelding.
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ORGANISASJONSMÅL

MEDLEMSKAP  
OG ORGANISASJON

For å oppnå målet om at idrettslagene skal drive sin 
virksomhet i tråd med idrettens lover, regelverk og 
retningslinjer, har HIK i perioden forsterket arbei-
det innenfor lov og organisasjon. Det har vært øken-
de pågang fra idrettslag som ønsker hjelp i organisa-
toriske eller lovmessige spørsmål. 

HIK har rådgitt/veiledet idrettslag innen blant an-
net disse områdene:
• Opptak av nytt idrettslag i NIF
• Opptak av idrettslag i ett eller flere særforbund
• Idrettslagsutmelding fra særforbund
• Oppløsning av idrettslag
• Godkjenning av idrettslagets lov
• Navneendring på idrettslag
• Kjønnsfordeling vedrørende f.eks. valg av styre 

og ved valg av representanter til årsmøte/ting i
        overordnet organisasjonsledd
• Søknad om dispensasjon fra kjønnsfordeling
• Søknad om dispensasjon om valgbarhet
• Kontingent og treningsavgift etc.
• Vedtaksførhet (årsmøte, styremøte)
• Dugnad
• Sammenslutning av to eller flere idrettslag
• Idrettslagsallianse
• Årsmøte og ekstraordinært årsmøte
• Rutinekontroll søknad momskompensasjon
• Medlemsundersøkelse
• Politiattestordningen
• Utskilling av gruppe(r) fra fleridrettslag
• Mistanke om økonomiske misligheter
• Når idrettslagets styre ikke fungerer
• Seksuell trakassering og overgrep

Det har vært gjennomført rutinemessig kontroll av 
idrettslag som har søkt om momskompensasjon for 
varer og tjenester. I 2019 ble 25 idrettslag kontaktet 
av idrettskretsen. Av disse ble 14 søknadsbeløp  
uendret, seks ble justert opp, fem ble justert ned. 

FRIVILLIGHETEN

Frivillig arbeid har en sterk tradisjon i Norge, med 
høy deltakelse og bred rekruttering. Uten denne 
frivillige innsatsen har ikke idretten mulighet til 
å tilby det aktivitetstilbudet den gjør i lokalsam-
funnene i dag – hver dag hele året. Frivilligheten i 
idretten er fortsatt svært stor, men den er i endring. 
Frivilligheten har en verdi for organisasjonene og 
for samfunnet, men også for den enkelte. Folk er 
frivillige også fordi det gir dem noe. Det frivillige 
organisasjonslivet kan brukes som et middel til 
mange viktige samfunnsutfordringer. For eksempel 
kan det være et godt verktøy til god integrering og 
til demokratiopplæring. 

Verdien av frivillighet 
Idrettskretsen får fra tid til annen spørsmål om det 
finnes beregninger som sier noe om verdien av det 
frivillige arbeidet som legges ned i idrettslagene i 
fylket. HIK har laget et estimat som kan illustrere 
omfanget. Det er utarbeidet en oversikt som sier 
noe om verdien av frivillig innsats i idrettslagene i 
den enkelte kommune i Hordaland. Tallene er opp-
datert med bakgrunn i grunnlaget fra Samordnet 
rapportering 2018 (medlemstall) og SSBs sate-
littregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner 
for 2017 (pub.okt 2019). 

Det gjennomføres i overkant av 34 960 frivillige 
årsverk i idretten i Norge. Dette tilsvarer om lag en
fjerdedel av alle de frivillige årsverkene i Norge. 

På neste side er det en tabell som viser verdien av 
frivillighet i den enkelte kommune i Hordaland ba-
sert på tallene fra 2017. Tallene klarer selvsagt ikke 
å beskrive den merverdien for samfunnet og for den 
enkelte som ligger i det store lokale fellesskapet og 
frivillige engasjementet. De er likevel en konkret 
illustrasjon av et omfang som ellers er vanskelig å 
forstå. 

Foto: Eirik Førde
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HELSE, SIKKERHET, ANTIDOPING

Seksuell trakassering
Norges idrettsforbund har i mange år arbeidet med 
seksuell trakassering i idrettslag med særlig vekt 
på å ivareta personer med homofil orientering. Det 
er utviklet både etiske retningslinjer og forslag til 
veileder som kan brukes i idrettslagene. De siste 
årene har omfanget av hvor mange som har opplevd 
seksuell trakassering og overgrep generelt i Norge 
dessverre eskalert. HIK inngikk et samarbeid med 
Redd Barna og SMISO (Senter mot incest og seksu-
elle overgrep) i 2017 for å utvikle et kurskonsept for 
idrettslag med fokus på forebygging mot seksuelle 
overgrep og ivaretakelse av de aktive i idretten. Det 
er gjennomført mange tiltak i konseptet «Trygg på 
trening» som står under Kompetanseutvikling og 
avsnittet Kurs og seminar. 

Antidoping
En viktig del av antidopingarbeidet er å drive 
holdningsskapende arbeid overfor idrettslag (IL), 
idrettsråd (IR), særkretser (SK) og deres ansatte og 
frivillige som arbeider med barn og unge. I tillegg 
oppfordres IL, IR og SK til å bestille antidopingfore-
drag direkte fra Antidoping Norge. Disse foredrage-
ne er kostnadsfrie for alle organisasjonsledd NIF. 

Idrettslag, idrettsråd og særkretser i Hordaland har 
gjennom året blitt oppfordret til å bli med i forebyg-
gingsprogrammet «Rent idrettslag». HIK har også 
oppfordret alle idrettslag til å bruke e-læringspro-
grammet «Ren utøver».  

Verdi- og holdningsskapende arbeid danner grunn-
laget for aktiviteten. Idrettens grunnverdier, helse 
og ærlighet, er fundamentet i antidopingarbeidet. 
Idrettslagene spiller en avgjørende rolle i verdi- og 
antidopingarbeidet. Her skapes utøvernes verdier 
og holdninger for år fremover. Det er stort behov for 
å intensivere og løfte frem det forebyggende anti-
dopingarbeidet i samfunnet generelt, og blant unge 
spesielt, for å nå ut med kunnskap og informasjon 
rundt skadevirkningene ved bruk av doping. 

Idrettskretsens mål er at idretten skal være en trygg 
arena å sende sine barn og unge til, samt at de rene 
utøverne skal få muligheten til å vinne. Vi ønsker å 
bidra til å redusere de fysiske, psykiske og sosiale 
konsekvensene hos unge mennesker som følge av 
dopingbruk. Holdningsskapende arbeid og skole-
ring er viktige virkemidler i dette arbeidet. 
I løpet av de siste årene har kjennskapen om bruk 

Kommune Antall
medlemskap

Verdien av 
frivillighet

Askøy kommune 9 110 80 164 464

Austevoll kommune 1 382 12 161 064

Austrheim kommune 510 4 487 802

Bergen kommune 102 737 904 045 723

Bømlo kommune 3 164 27 841 972

Eidfjord kommune 272 2 393 494

Etne kommune 1 328 11 685 885

Fedje kommune 137 1 205 547

Fitjar kommune 914 8 042 845

Fjell kommune 7 844 69 024 155

Fusa kommune 1 317 11 589 089

Granvin herad 257 2 261 500

Jondal kommune 331 2 912 672

Kvam herad 3 468 30 517 054

Kvinnherad kommune 4 001 35 207 247

Lindås kommune 3 893 34 256 889

Masfjorden kommune 879 7 734 859

Meland kommune 3 800 33 438 525

Modalen kommune 168 1 478 335

Odda kommune 2 140 18 831 169

Os kommune 6 128 53 924 021

Osterøy kommune 2 081 18 311 992

Radøy kommune 1 629 14 334 568

Samnanger kommune 308 2 710 280

Stord kommune 6 830 60 101 349

Sund kommune 1 264 11 122 709

Sveio kommune 764 6 722 903

Tysnes kommune 1 190 10 471 538

Ullensvang herad 1 248 10 981 916

Ulvik herad 509 4 479 002

Vaksdal kommune 1 444 12 706 640

Voss kommune 8 829 77 691 773

Øygarden kommune 922 8 113 242

SUM 180 798 1 590 952 224

VERDIEN AV FRIVILLIGHET I HORDALAND I 2018

Fig. 7 er basert på medlemstall fra 2018
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av dopingmidler økt betydelig. Vi ønsker å bidra i 
arbeidet med å forhindre at doping ødelegger liv til 
brukere, familie og tilfeldige tredjeparter. 

Hordaland idrettskrets er involvert i prosjektet 
«Lokal mobilisering mot doping» i Hordaland. 
Dette arbeidet er finansiert av Antidoping Norge og 
Hordaland fylkeskommune. HIK er representert i 
styringsgruppen for prosjektet, som har som for-
mål å gi unge mennesker i Hordaland tilstrekkelig 
kunnskap og informasjon til å avstå fra dopingbruk 
og bygge opp under en tydelig nulltoleranse i sine 
lokalmiljøer. Hovedinnsatsområdet for dette pro-
sjektet er videregående skoler i fylket. Alle videregå-
ende skoler i Hordaland kan benytte seg av tilbudet 
som er gratis. 

Rent idrettslag 
”Rent Idrettslag” er et samarbeidsprosjekt mel-
lom Norges idrettsforbund og Antidoping Norge. 
Programmet utfordrer klubber og lag til å utvikle 
sin egen antidopingpolicy. ”Rent Idrettslag” er 
et kompetansehevende tiltak der idrettslaget på 
en positiv måte viser sin nulltoleranse til doping. 
Gjennom Rent idrettslag utformer idrettslaget en 
antidoping-policy. Blant utøvere, trenere og ledere 
gjennomføres enkle tiltak for å øke kunnskapen om 
antidoping. Slik skapes gode holdninger. Skal idret-
ten opprettholde sin rene verdiprofil for fremtiden, 
er det viktig at alle idrettens organisasjonsledd er en 
tydelig verdiformidler av ”Ren idrett”. En sertifise-
ring som Rent Idrettslag er gyldig i tre år, da må det 
gjennomføres en re-sertifiseringsprosess. 

Hordaland idrettskrets er sertifisert som Ren idrett-
skrets. Sertifiseringen gjelder for tre år. HIK ble 
sertifisert første gang i 2008, og har re-sertifisert seg 
hvert tredje år – siste gang i august 2016. 

Våren 2019 kom Antidoping Norge med en revidert 
versjon av Rent idrettslag.  

Ren utøver
Opplæring og informasjon er en viktig grunnpilar i 
antidopingarbeidet. Antidoping Norge har utviklet 
et verdensledende e-læringsprogram på www.
renutover.no for idrettsutøvere, trenere, ledere og 
deres støtteapparat. Programmet er nå tatt i bruk av 
en rekke internasjonale særforbund, og også andre 
antidopingorganisasjoner. I Norge har programmet 
blitt godt mottatt blant utøvere og særforbund. 

Hordaland idrettskrets oppfordrer alle utøvere, 

trenere, ledere, støttespillere og foreldre til å gjen-
nomføre programmet. 

E-læringsprogrammet består av 7 moduler: kosttil-
skudd, helsekonsekvenser, meldeplikt, dopinglisten, 
medisinsk fritak, regelbrudd og dopingkontrollen. 

Svært mange trenere, ledere, utøvere og foreldre i 
Hordaland har gjennomført e-læringsprogrammet 
Ren utøver. 

Før elever starter på Toppidrettslinjene i Hordaland 
må de ha gjennomført e-læringsprogrammet. Flere 
kretslag i Hordaland er i prosess med å innføre eller 
har innført krav om å gjennomføre Ren utøver før 
de får representere Hordalandsidretten. 

KOMPETANSEUTVIKLING

Klubbutvikling
Klubbutvikling er alt som gjøres for at et idrettslag 
skal utvikle seg fra dagens situasjon til en ønsket og 
bedre framtidig situasjon. Klubbutvikling innbefat-
ter både kurs og prosessarbeid. Kursene arrangeres 
både som åpne kurs og lokalt i klubb, mens prosess-
arbeidet foregår utelukkende i klubb. 

Kurs og seminar

Temamøter
Temamøter er en gruppe med tiltak med stor va-
riasjon i innhold. Det er møter som gjennomføres 
i eller for idrettslag og idrettsråd, med tanke på å 
inspirere og tilby kompetanse på et eller flere spesi-
fikke områder. 

Anleggsseminar
Hordaland idrettskrets, Sogn og Fjordane idretts-
krins, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Horda-
land fylkeskommune arrangerte Anleggskonferan-
se med med fokus på anleggsutvikling og drift av 
idrettsanlegg i Bergen 20. mars med 140 deltakere.

Ungdom 
Det er gjennomført del 2 av lederkurs for ungdom 
på våren for de som tok første del av kurset i 2018, 
samt holdt nytt hovedkurs for nytt kull ungdommer 
på høsten, begge samlingene i Bergen. 

Ungdomsgruppen har hatt flere planleggingsmøter 
og gjennomført kickoff-samling for ungdom i sep-
tember 2019, med foredrag og ulike aktivtiter. 
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Vi har hatt en ungdom fra Hordaland med på Nor-
ges olympiske akademi. 

Veiledermøter 
Hordaland idrettskrets har i 2018 fått utdannet to 
nye veiledere gjennom NIF sin veilederutdanning 
og har 15 kursholdere/veileder som gjennomfører 
tiltak i idrettslag. Disse har deltatt på ulike nasjona-
le veileder/kursholder-samlinger, samt webinarer 
for faglig påfyll, oppdateringer og erfaringsutveks-
ling. 

Trygg på trening 
Gjennomført 4 temamøter: «Trygg på trening semi-
nar» som er åpne for alle medlemmer i idretten for å 
motivere, vekke og skape engasjement, da henholds-
vis på Klubbkonferansen til NFF Hordaland, Klubb-
konferansen NHF Region Vest, Florø Idrettshus og 
Austevoll.  

Gjennomført 7 temamøter «Startmøte hovedstyret i 
idrettslag» med dette innholdet: Innføring i omfang, 
identifisering og handlingskompetanse, bered-
skapsplan og etiske retningslinjer, gode eksempler 
og veiledning for å lage sin egen plan. 

Gjennomført 4 oppfølgingsmøter med hovedstyret 
hvor styret presenterer idrettslagets egne etiske 
retningslinjer og beredskapsplan. I tillegg legge en 
plan for kurs internt i idrettslaget.  

Gjennomført 19 «Trygg på trening kurs» for å moti-
vere, vekke, skape engasjement i tillegg til presenta-
sjon av idrettslagets etiske retningslinjer og bered-
skapsplan.  

Sertifisert 8 idrettslag som «Trygg på trening 
idrettslag», henholdsvis Kalandseid IL, Loddefjord 
IL, Bønes IL, IL Gneist, Olsvik IL, IL Bjarg, Stord IL 
og Askøy Fotballklubb. Tertnes IL ble  sertifisert i 
2018. 

Klubbens styrearbeid i praksis
Kurset gir en grunnleggende forståelse for hva 
som er styrets ansvar og arbeidsområde, samt hva 
det vil si å være tillitsvalgt i en klubb. En blir kjent 
med de viktigste lovene og reglene som klubben må 
forholde seg til og en får tips om gode verktøy for 
styrearbeidet. Kurset blir etterspurt av særforbund 
og særkretser. Deltakere har formidlet til HIK at 
de opplever kurset som avklarende, informativt og 
nyttig. 

Aktivitetslederkurs barneidrett 
Det har blitt gjennomført 14 Aktivitetslederkurs 
barneidrett med til sammen 257 deltakere. Ti av 
kursene ble arrangert for SFO-ansatte og elever 
som er Aktivitetsledere i AktiVane og tre kurs ble 
holdt for instruktører i idrettslag, ett kurs i Nord-
hordland og to i Bergen. I tillegg arrangerte vi ett 
kurs for ungdomsskoleelever i Meland etter bestil-
ling fra kommunen. 

Lederkurs for ungdom
HIK gjennomførte ett Lederkurs for ungdom med 
16 deltakere fra ti ulike idrettslag 8.-10. oktober på 
Scandic Kokstad. Kurset gir økt kunnskap om det å 
være frivillig i idretten og ikke minst motivere til at 
ungdommen vil, kan og tør å ta ansvar i eget idretts-
lag. Les mer under kapittelet «Ungdom».  

Kurs og seminar 2017 2018 2019
Aktivitetslederkurs barneidrett 10 12 14
Temamøter 75 30 16
Lederkurs for ungdom 1 1 1
KlubbAdmin 4 3 6
Klubbesøk/klubbtiltak 25 44 6
Idrettsrådsbesøk 31 48 33
Klubbens styrearbeid i praksis 9 7 13
Idrettsrådets rolle og ansvar 4 7 5
Start- og oppfølgingsmøter 3 5 1
Veiledermøter 1 2 0
Virksomhetsplan 1 1 0
Økonomikurs 3 3 9
Treningskontaktkurs 1 2 0
Trygg på trening 2 5 34
Daglig leder samling 2 1 2
Fagdag idrett 4 4 4
Tilrettelegging paraidrett 0 2 2

Totalt 172 176 146
Fig. 8
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IDRETTSRÅD

Alle kommuner med flere enn tre idrettslag skal  
ifølge NIFs lovverk ha et idrettsråd (IR). IR er et 
fellesorgan for idretten i den enkelte kommune, or-
ganisert i NIF gjennom idrettskretsene og underlagt 
NIFs lover og vedtekter. Idrettslag med medlem-
skap i NIF blir automatisk medlem i idrettsrådet i 
sin kommune.  

I Hordaland har vi 26 idrettsråd og 7 kontak-
tidrettslag. Kontaktidrettslagene har idrettsrådets 
oppgaver – ansvaret for kontakt og samarbeid med 
kommunene. Idrettskretsene har service- og støt-
teoppgaver overfor idrettsrådene og skal sørge for 
at det opprettes idrettsråd i kommuner med flere 
enn tre idrettslag.  Idrettskretsene godkjenner også 
idrettsrådenes lov.  

Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold 
for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være en 
arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene 
og de kommunale myndighetene og mellom lagene 
og idrettskretsen.  

Blant idrettsrådets oppgaver er å formidle idrettsla-
genes anleggsbehov til de kommunale myndighete-
ne, fordele ”Lokale aktivitetsmidler” (LAM) og do-
kumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang.  

Alle saker som er av felles interesse for idretten skal 
sendes kommunen gjennom idrettsrådet. Idretts-
rådet skal være en møteplass og utviklingsarena i 
skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke.  

Hordaland idrettskrets oppfordrer idrettsrådene 
til å inngå samarbeidsavtaler med sine kommuner. 
Flere idrettsråd i Hordaland har nå inngått slike 
avtaler. Disse bidrar til en klargjøring av viktige 
prinsipper og gjensidige krav og forventninger til 
samarbeidet mellom idrettsrådet og kommunen. 

I perioden har idrettskretsen bistått idrettsrådene i 
deres arbeid. HIK har jobbet for å tydeliggjøre over-
for kommunene idrettsrådenes lovpålagte rolle og 
oppgaver som organisasjonsledd i idretten. Det har 
vært en prioritert oppgave for idrettskretsen å delta 
og bidra på idrettsrådenes årsmøter. 

HIK har brukt idrettsrådene som medarrangør ved 
gjennomføring av fellesidrettslige kurs og tema-
dager samt gjennomført relevante konferanser i 
samarbeid med idrettsråd som har ønsket dette. Et 

viktig oppfølgingsområde har vært å bistå aktuelle 
idrettsråd i arbeidet frem mot kommunesammen-
slåingen og sammenslåing av de berørte idrettsråd.  
Deltakelse på 20 årsmøter av HIK-adm og/eller –
styret. 

• Idrettsrådsbesøk  - 33 samlinger, 181 deltakere 
• Temadager/temakvelder - 7 ulike arrangemen-

ter med 768 deltakere 
• Samarbeid IR og kommune, økonomi, ren idrett, 

anlegg, tiltak mot mobbing og flere kvinner i 
norsk idrett

• Kurs -  Idrettsrådets ansvar og rolle,  
Idrettskontor for IR - 5 kurs med 68 deltakere 

• Økonomi - 2 KlubbAdminkurs med 41 deltakere 

Idrettsrådscruise 2019 
Idrettsrådskonferansen Hordaland ble etter sam-
råd med og ønske fra idrettsrådene gjennomført 
som «Idrettsrådscruise 2019». Årets fagsamling ble 
gjennomført med foredrag på Fjord Line og med 
anleggsbesøk i Ålborg.  Foredrag på båten ved Ola 
Mattsson fra Lokale- og Anlægsfonden i Danmark. 
Ola var også vår guide på anleggsbefaringen i Ålborg. 
Fylkesidrettssjef Britt Karen Spjeld og nestleder i 
komite for Kultur, idrett og regional utvikling, Kjell 
Gitton Håland fra Hordaland fylkeskommune holdt 
innlegg om «På veg mot Vestland fylke – regionsre-
form, idrettsinndeks og ny anleggspolitikk. I tillegg 
følgende foredragsholdere: Edel Johannessen, 
Hordaland idrettskrets – «Økonomi og regnskap», 
Helge Johnsen og Knut Songve, Hordaland idrett-
skrets – «Moderniseringsprosessen i norsk idrett 
og nye Vestland IK, Even Hegbom og Torgil Bryn, 
Idrettens Olympiade – «Eit annleis PL/OL» og 
Bjørg Larsen, Hordaland fylkeskommune – «Spille-
midler til anlegg» 

66 deltakere – herav 12 ordførere i Hordaland.

Foto: Janne Landås

Vestre Fjordpark
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LIKESTILLING I IDRETTEN

Likestilling innebærer like muligheter og rettighe-
ter for kvinner og menn. 
Til tross for at både kvinnelige og mannlige styre-
medlemmer i idretten synes at mannsdominansen 
i sentrale lederposisjoner er udiskutabel og ude-
mokratisk, virker det som denne problemstillingen 
sjelden blir diskutert i organisasjonen. (Idrettens 
dilemmaer, 2007).

Idrettspolitisk dokument 2015 – 2019 viser til en 
mer spisset ambisjon om å engasjere flere kvinner 
og unge inn i trener- og lederroller.

Idretten i Hordaland er blitt utfordret av Byråds-
avdeling for barnehage, skole og idrett ved Idretts-
seksjonen i Bergen kommune til et økt fokus og 
praktisk gjennomføring av likestillingsarbeidet 
innenfor idretten slik at flere jenter/kvinner blir 
trenere, dommere, ledere og utøvere. HIK har tatt 
denne utfordringen, og ønsker å drive dette arbeidet 
sammen med særidrettene. Kvinneandelen i med-
lemsmassen er temmelig stabil. Ved siste samordnet 
rapportering nådde andelen for Hordaland 42,3%. 
Styreledervervene domineres fortsatt av menn 
mellom 30 og 50 år. Det er et naturlig mål at begge 
kjønn er godt representert i idrettens lokale og sen-
trale organisasjoner.

BALANSE  
– et nettverk for å få  
flere kvinner i idretten

Hordaland idrettskrets tok i 1. kvartal 2018 initiativ 
til å starte nettverket «Balanse» sammen med sær-
kretser på Idrettens Hus. En arbeidsgruppe bestå-
ende av representanter fra Norges Fotballforbund 

Hordaland, Norges Håndballforbund Region Vest, 
Idrettscampus Bergen og Hordaland idrettskrets 
ble opprettet. Balanse er et nettverk for å få flere 
kvinner i idretten. 41% av medlemmene i norsk idrett 
er kvinner, men visste du at kvinneandelen blant pre-
sidenter, sportsjefer og landslagstrenere kun er mel-
lom 11 og 18%? Balanse er viktig i enhver funksjon i 
idretten. Vi har tro på at flere kvinnelige trenere og 
ledere vil være med å styrke og utvikle idretten.

Våre verdier:
• Kompetent
• Raus
• Energisk
• Modig

Fakta
Totalt er det 42,3 prosent menn og 57,7 prosent 
kvinner blant medlemmene i norsk idrett. Ved inn-
gangen til 2017 var 75,6 prosent av alle styreledere i 
norsk idrett menn. I 2016 var kvinneandelen 37 pro-
sent blant alle ansatte i særforbundene. 18 prosent 
av landslagstrenerne var kvinner.

Ingen særforbund har høyere andel kvinnelige  
ledere enn andelen kvinner i medlemsmassen.
Kilder: Årsrapport NIF 2017, og notatet «likestilling i 
idretten»

Gjennomførte tiltak/møter
• Infomøter/samtaler med samtlige særkretser 

som har kontor på Idrettens Hus. 
• 12 møter i arbeidsgruppen Balanse og ett halv-

dagsmøte.  

Arrangementer
• 08.05.19: «Pitch din ide» - 56 deltakere 
• 01.10.19: Balansekonferansen «Nå er det  

hennes tur» - 110 deltakere 

Anja Edin Hammerseng  og Irene Kinunda- Balansekonferansen 2019

Foto: Trond Gausemel
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ØKONOMISK RÅDGIVNING OG 
TILBUD OM REGNSKAPSFØRING

HIK har gjennom flere år bygget opp et godt eta-
blert tilbud når det gjelder økonomisk rådgivning og 
regnskapsføring med to heltidsansatte. Målsettin-
gen med dette arbeidet er å bidra til at alle idrettslag 
skal ha kunnskap om NIFs lover og regler når det 
gjelder regnskap og økonomi. Det har vært en jevn 
økning i etterspørsel de siste årene, spesielt når det 
gjelder rådgivning. 

Det holdes regnskapskurs, sponsorkurs og andre 
økonomikurs samt informasjonsmøter for å holde 
organisasjonsleddene oppdatert på endringer i lo-
ver og regelverk og praktiske konsekvenser av disse. 

HIK bistår også særkretser med økonomikurs som 
en del av deres egne kursopplegg etter forespørsel. 
En av våre økonomikonsulenter er faglig kontakt-
person og fagansvarlig for NFF Hordaland sitt kvali-
tetsklubbprosjekt innenfor dette feltet. 

I 2019 har HIK ført regnskapene for 30 organisa-
sjonsledd i tillegg til idrettskretsen, Olympiatoppen 
Vest og Idrettscampus Bergen. Hovedvekten av 
kundene er idrettslag, men også særkretser inngår
i kundegruppen. 

HIK har i perioden lagt vekt på oppfølging av moms-
kompensasjonsordningen for varer og tjenester slik 
at flest mulig idrettslag kjenner til og benytter seg av 
denne ordningen. 

IDRETTENS FINANSIERING

Det har vært en positiv utvikling av flere viktige 
rammevilkår for idrettslagene i perioden. Det har 
vært en økning i utbetalinger av støtteordninger 
som lokale aktivitetsmidler, grasrotandel, moms-
kompensasjon for varer og tjenester og momskom-
pensasjon ved bygging av idrettsanlegg. 

Lokale aktivitetsmidler (LAM) 
De lokale aktivitetsmidlene skal understøtte den 
frivillige innsatsen i idrettslagene. Målsettingen 
med ordningen er fra Kulturdepartementets side 
å bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte 
foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for 
barn og ungdom. Det er idrettsrådene i den enkelte 
kommune som står for fordeling av disse midlene. 

HIKs oppgave er å kontrollere beløpene og å følge 
opp at tildelingen skjer i tråd med retningslinjene 
fra Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund.
 
Grasrotandelen 
I 2019 ble det utbetalt 698,3 millioner kroner til 
lokale lag og foreninger i Norge gjennom grasrotan-
delen. Idretten står for 376,2 millioner av dette 
beløpet (53,7 %). Det har vært er en økning i utbeta-
linger i denne ordningen på 49.4 millioner fra 2018 
til 2019 (7,6%). Grasrotandelen økte fra 5% til 7% i 
2018. Dette er hovedgrunnen til den sterke øknin-
gen i tildelt beløp dette året.

Utviklingen i ordningen for idrettslagene i 
Hordaland har vært slik:

År Antall 
idrettslag

Antall givere Sum kr.

2017 715 58 997 28 228 040

2018 727 59 757 35 226 217

2019 751 63 145  37 587 983

Fig. 9

Momskompensasjon for varer og tjenester
Det har vært en jevn økning i søkertall og tildelt 
sum i momskompensasjonsordningen for varer og 
tjenester de senere år. I 2019 fikk 504 idrettslag ut-
betalt samlet kr. 43 984 606. I 2019 benyttet 60% av 
idrettslagene i Hordaland seg av denne ordningen.

År Antall idrettslag Sum kr.

2017 495 32 313 103

2018 500 35 427 099

2019 504 43 984 606

Fig. 10

Momskompensasjon for bygging av 
idrettsanlegg
Idrettslag som bygger egne idrettsanlegg kan søke 
om å få kompensert betalt merverdiavgift. Ordnin-
gen omfatter anlegg som har hatt byggestart etter 
01.01.2010 og som er omfattes av spillemiddelord-
ningen. 

I 2019 var godkjent søknadsbeløp på landsbasis kr 
271 293 857. Med ekstratildeling ble utbetalt beløp 
det samme som godkjent søknadsbeløp. Det var 
med andre ord full kompensasjon i denne ordnin-
gen i 2019.  I Hordaland var det 36 søknader i denne 
ordningen i 2019, og samlet utbetaling til disse ble 
kr. 39 207 622.
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 IDRETTSANLEGG

Anleggsutvikling er det viktigste virkemiddelet for 
å opprettholde og styrke det idrettslige tilbudet i 
fylket. Den samlete anleggsmassen skal legge til 
rette for å kunne drive med allsidig idrett og fysisk 
aktivitet. 

I arbeidet med anleggsutvikling i fylket har HIK lagt 
vekt på disse momentene: 

• Idrettsanlegg skal ha sin basis i lokale initiativ. 
• Fokus i anleggsutvikling skal være på idrettsan-

legg med stort brukerpotensiale 
• Idrettsanlegg bør lokaliseres og utvikles slik at 

de blir viktige sosiale møteplasser der spesielt 
barn og ungdoms interesser og behov ivaretas. 

• Idrettsanlegg må driftes og vedlikeholdes til-
fredsstillende av hensyn til så vel brukertilgang 
som god forvaltning. 

Idrettskretsens arbeid for å stimulere anleggsutvik-
lingen har vært hovedsakelig gjennom å: 

• Gi innspill og høringsuttalelser til NIF i  
anleggsspørsmål. 

• Være en aktiv medspiller overfor Hordaland 
fylkeskommune ved den årlige fordelingen av  
spillemidler til idrettsanlegg i fylket.

• Gjennomføre anleggskonferanse med målgrup-
pe innenfor både idrett og det offentlige. 

• Delta på møter og samlinger i regi av idrettsor-
ganisasjonen eller kommuner/fylkeskommune 
der idrettsanlegg er tema. Komme med innspill i 
anleggsspørsmål overfor idrettsråd og idrettslag. 

I 2019 ble det fordelt kr 1 511 829 000 til idrettsan-
legg i kommunene. Hordaland ble tildelt kr 148 267 
000 av dette beløpet.  (NB. Se oversikt på landsbasis 
– der summen 142 294 000 fremkommer) 

LOKALE AKTIVITETSMIDLER (LAM)
Kommune 2017 2018 2019

Modalen 31 227 33 929 34 768

Fedje 43 266 45 783 42 218

Granvin 50 038 55 185 53 807

Eidfjord 51 920 57 638 54 635

Ulvik 66 216 70 719 73 675

Jondal 69 226 76 033 74 502

Masfjorden 110 611 123 451 126 240

Samnanger 151 620 164 738 160 180

Tysnes 168 174 181 089 182 531

Austrheim 192 253 212 974 216 471

Ullensvang 222 352 244 858 252 480

Fitjar 244 549 270 203 264 483

Vaksdal 262 984 282 875 278 142

Etne 275 024 307 810 311 668

Fusa 287 815 320 891 321 188

Radøy 342 369 363 813 368 373

Øygarden 358 170 384 252 386 998

Austevoll 372 467 415 319 421 766

Odda 416 110 427 582 428 802

Sveio 417 991 468 460 471 434

Sund 511 672 564 523 579 463

Osterøy 562 087 597 225 605 539

Kvam 570 740 618 482 617 542

Meland 608 739 667 126 704 875

Bømlo 914 613 997 828 1 011 990

Kvinnherad 936 811 1 008 865 1 009 507

Voss 954 117 1 045 247 1 053 794

Lindås 1 161 420 1 274 571 1 282 268

Os 1 451 869 1 622 442 1 665 955

Stord 1 357 059 1 465 062 1 456 935

Fjell 1 923 660 2 105 618 2 123 731

Askøy 2 214 109 2 422 421 2 487 551

Bergen 16 485 239 17 894 686 18 119 799

SUM 33 786 520 36 791 698 37 243 311

Fig. 12

Voss Foto: Knut Songve

Utviklingen i momskompensasjonsordningen for 
idrettslagene i Hordaland har vært slik: 

År Antall søknader Sum kr.

2017 41 11 149 048

2018 37 12 040 897

2019 36 39 207 622
Fig. 11
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År Antall godkjente 
søknader

Godkjent søknadssum Tildeling Prosentvis innvilgelse

2017 396 452 637 000 121 688 000 26,9

2018 355 504 296 000 132 346 000 26,2

2019 307 638 342 000 148 267 000 23,2

TILDELTE SPILLEMIDLER I PERIODEN 2017 – 2019

Fylke 2018 2019 Endring fra 2018

Akershus 134 484 000 167 686 000 33 202 000

Aust-Agder 42 323 000 42 585 000 262 000

Buskerud 86 745 000 83 193 000 -3 552 000

Finnmark 31 441 000 33 931 000 2 490 000

Hedmark 52 279 000 53 527 000 1 248 000

Hordaland 132 346 000 142 294 000 9 948 000

Møre og Romsdal 77 132 000 83 946 000 6 814 000

Nordland 70 039 000 70 167 000 128 000

Oppland 60 406 000 60 002 000 -404 000

Oslo 100 255 000 122 350 000 22 095 000

Rogaland 136 005 000 138 938 000 2 933 000

Sogn og Fjordane 59 471 000 73 840 000 14 369 000

Telemark 47 751 000 46 296 000 -1 455 000

Troms 52 612 000 55 542 000 2 930 000

Trøndelag 132 059 000 142 540 000 10 481 000

Vest-Agder 65 869 000 63 671 000 -2 198 000

Vestfold 62 456 000 68 968 000 6 512 000

Østfold 63 916 000 68 745 000 4 829 000

1 429 684 000 1 511 829 000 82 145 000

FYLKESVIS FORDELING TIL IDRETTSANLEGG I KOMMUNENE 2018 - 2019

Fig. 13

Fig. 14

Foto: Knut Songve
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IDRETTENS SAMFUNNSBIDRAG 

En mer aktiv skolehverdag 
Hordaland idrettskrets hadde i 2019 følgende tiltak 
rettet mot skoleverket: 
• AktiVane i SFO i Bergen kommune, Øygarden 

kommune og Os kommune som inkluderer  
kompetanseheving av SFO-ansatte og elever i 
ungdomsskolen. 

• Feltarbeid, se under Idretten som inkluderings- 
arena 

• Fagdag idrett 
• Samarbeid med Høgskulen på Vestlandet, 

Bachelor idrett. 

I tillegg bistår kretsen med hjelp og støtte til idretts-
lag som har egne SFO-tiltak. Bergen kommune og 
Hordaland fylkeskommune er hovedfinansierings- 
kildene til disse tiltakene. 

AktiVane
Hordaland idrettskrets inngikk i 2014 en avtale med 
Bergen kommune, byrådsavdeling for barnehage 
og skole om AktiVane. Avtalen ble revidert i 2019 
og innebærer nå en støtte til en 50%-stilling, opp-
startstøtte til nye skoler og kr 50 000,- til kursing 
av ungdomsskoleelevene. AktiVane er utarbeidet 
av Idrett Bergen Sør (IBS) og HIK gjennomfører 
tiltaket i tett samarbeid med IBS. Målet med avtalen 
er å få et mer aktivt og variert tilbud av god kvalitet 
i SFO gjennom kompetanseheving og veiledning 
av SFO-ansatte og elever i ungdomsskolen. Hoved-
målgruppen er de minst aktive barna og tiltaket skal 
derfor ikke koste noe ekstra, ikke være styrt av på-
melding og det skal være variert aktivitet med fokus 
på basisferdigheter. 

Ved utgangen av 2019 var det 24 barneskoler i Ber-
gen, fire barneskoler i Øygarden og en i Os med i Ak-
tiVane og 14 ungdomsskoler i Bergen, en i Øygarden 
og en i Os. Oppstarten i Os kommune ble finansiert 
med støtte fra Idrettsavdelinga i fylket. 

I løpet av 2019 ble det arrangert ti Aktivitetsleder-
kurs barneidrett knyttet til AktiVane, to kurs for 
ansatte i SFO, seks elevkurs i Bergen, ett i Øygarden 
og ett i Os. På disse kursene deltok 166 ungdomssko-
leelever og 30 SFO-ansatte.

Fagdag idrett 
I forbindelse med faget Utdanningsvalg og «Ka vil 
DU bli?» har HIK tatt på seg å arrangere Fagdag 
idrett for Bergen kommune. På disse fagdagene får 

Fig. 16

ANLEGG I HORDALAND MED TILSKUDD 
FRA SPILLEMIDLENE I 2019

Anleggskategori Tildelt 2019

Fotballanlegg 25 502 000

Friidrettsanlegg 1 586 000

Friluftsliv 5 866 000

Hestesportanlegg 5 697 000

Idrettshallar og aktivitetssalar 61 755 000

Idrettshus og servicebygg 20 390 000

Klatreanlegg 636 000

Kart 716 000

Luftsportanlegg 1 000 000

Mindre ballbanlegg 1 523 000

Mindre utendørsanlegg 4 129 000

Motorsportanlegg 619 000

Skateanlegg 347 000

Skyteanlegg 1 610 000

Svømme- og stupeanlegg 11 067 000

Svømme- og stupeanlegg 23 556 000
Fig. 15
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elevene på 9. trinn besøke en arbeidsplass og høre 
om hvordan det er å jobbe her og de skal prøve ut en 
eller flere arbeidsoppgaver. HIK bruker også Idrett 
Bergen Sør og en særidrett på disse dagene for å 
vise ulike aktiviteter og for å informere bredere om 
idretten som arbeidsarena. Særkretsen som var med 
i 2019 var fotball. Nytt av året var at Idrettscampus 
Bergen informerte elevene om e-sport og hvordan 
de jobber med dette temaet. Til sammen deltok 120 
elever på fire fagdager. Alle ungdomsskolene i alle 
bydelene er representert.

Høgskulen på Vestlandet (HVL), bachelor idrett

Undervisning 
HIK har hatt undervisning om følgende tema på 
dette studiet: 
• Idrettens organisering, rolle og økonomi 
• Idrett som inkluderingsarena for flerkulturelle 
• Paraidrett 
• Trygg på trening 
• AktiVane 
 
Praksis i det frivillige idrettsliv 
HIK har ansvar for å skaffe praksisplasser for  
studentene på 3. året og å følge opp studenter og 
idrettslag. Idrettslagenes kompensasjon blir utbe-
talt til HIK og HIK sørger for riktig utbetaling til 
hvert idrettslag. I 2019 var 23 studenter utplassert i 
14 idrettslag inkludert Idrett Bergen Sør. HIK faktu-
rerer HVL for arbeidet med praksisplassene for  
studentene. 

Idrettscampus Bergen (ICB)
HIK har en representant i arbeidsgruppen for del-
prosjektet «Styrke kroppsøvingsfaget og fysisk akti-
vitet i barnehage og skole.» Se rapport fra ICB.

Tiltak mot seksuelle overgrep i idretten;  
Trygg på Trening
Overordnet mål for prosjektet Trygg på trening er 
å sikre at idretten utvikles til å bli et tryggere sted 
for alle barn og unge. HIK ønsker å skape en tryg-
gere arena gjennom at trenere og frivillige får økt 
kunnskap og handlingskompetanse om seksuelle 
overgrep mot barn og unge. For å bli sertifisert som 
Trygg på trening-klubb, skal idrettslaget ha laget 
beredskapsplan og etiske retningslinjer. Disse vil 
følge idrettslaget uavhengig av hvem som sitter i ho-
vedstyret. Slik sikrer vi at fokuset i idrettslaget blir 
videreført. De etiske retningslinjene vil bli under-
skrevet av alle som er i kontakt med barn og unge og 
brudd på disse vil legge til rette for handling. Med 

økt fokus, kunnskap, verktøy og handlingskompe-
tanse vil idrettsarenaen bli mindre attraktiv for 
overgripere.  Gjennom tiltaket skal idrettslagene 
bli best mulig rustet til å ivareta og håndtere indi-
vid som har opplevd overgrep. Dette sikrer vi ved at 
ledere i idrettslaget har fått kunnskap og veiledning 
til å lage idrettslagets egen beredskapsplan. Trygge 
voksne gir trygge barn. 

Trygg på trening er utviklet i samarbeid mellom 
Hordaland idrettskrets, Redd Barna, SMISO (Senter 
mot incest og seksuelle overgrep) og Gjensidige- 
stiftelsen. Se Kompetanseutvikling side 15 for gjen-
nomførte kurs og temamøter.

Regnbuedagene 2019 – Bergen Pride og  
Vekopride 
Hordaland idrettskrets tok på seg å koordinere og 
melde på idretten som deltaker i paraden under 
Regnbuedagen 2019 i Bergen. I den forbindelsen ble 
det laget en felles banner til bruk i denne paraden 
med teksten «Idrettsglede for alle» Kretsen inviter-
te idrettslag, særkretser/regioner og idrettsråd til å 
delta i paraden bak denne felles parolen under mot-
toet «Idretten er for alle, uansett hvem du er glad i». 
For best mulig å synliggjøre hvem en representerte 
ble alle oppfordret til å stille idrettslagets klubbtøy. 
Gledelig nok tok mange oppfordringen og selv om 
det ble en våt dag stilte i overkant av 100 personer 
opp sammen med idrettskretsen. 

28. juni ble Vekopride arrangert for første gang på 
Voss og det var Ekstremsportveko som stod i spis-
sen for arrangementet der. Banneret ble fraktet til 
Fotballklubben Voss og det ble som i Bergen sendt 
ut invitasjon til idrettslagene i området om å stille 
bak denne felles idrettsparolen. 40-50 personer 
stilte og gjorde med dette idretten synlig i dette 
verdiarbeidet.

Bergen Pride 8. juni
Foto: Grethe Hillestad
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IDRETTEN SOM  
INKLUDERINGSARENA

Hordaland idrettskrets sitt inkluderingsarbeid i
idretten er et samarbeid med NHF Region Vest 
(NHF RV) og NFF Hordaland (NFF H). Klubbut-
vikler inkludering arbeider primært med inklude-
ring av flerkulturelle og økonomiske barrierer. 
Stillingen finansieres av de øvrige og i samarbeid 
med Bergen kommune og Hordaland fylkeskom-
mune (nå Vestland fylkeskommune). Vi har i år fått 
midler sentralt fra håndball- og fotballforbundet 
som gjelder for alt arbeid. Nasjonal tilskuddsord-
ning for lavinntektsfamilier (Bufdir) har vært rettet 
mot vårt inkluderingsarbeid i Bergen og på Stord. Vi 
har også fått tilskuddsmidler fra UDI til mottaksret-
tet arbeid og ekstra tilskudd fra Bergen kommune 
og fylkeskommunene til lavterskelaktiviteter. 

Arbeidsoppgavene for Klubbutvikler Inkludering 
deles i 5 områder: 
1. Støtte til idrettslag: Klubbutvikler inkludering 

støtter idrettslagene i deres idrettshverdag, her 
spesielt med inkludering av flerkulturelle og 
økonomiske barrierer. Oppfølging av idrettslag 
gjennom besøk, informasjonsdeling og klubb-
utvikling. Hjelpe idrettslag med hvordan de kan 
bli et godt inkluderingsidrettslag, hvem de kan 
samarbeide med, guide idrettslag i økonomiske 
støtteordninger og søknader.

2. Feltarbeid: En feltarbeider er en person som 
guider barn, ungdom og voksne ut i ordinære 
idrettsaktiviteter, etter personens egne ønsker. 
Som tilrettelegger for flerkulturell deltakelse 
i, kjennskap til og forståelse for norsk idrett. 
Feltarbeidet handler også om å hjelpe beboere i 
mottak med å gjøre deltakelse i idrettsaktivite-
ter så enkelt som mulig.

3. Aktivitetstiltak: Aktivitetstiltak med lavterskel-
perspektiv i fokus som vi arrangerer eller er med 
å arrangere sammen med idrettslag. Det kan 
være ferieaktiviteter, aktivitetstimer for enkelte 
grupper, aktivitetsdager for skoler eller andre 
idrettsaktiviteter på bestilling.

4. Informasjonsformidling: Legge til rette for god 
informasjons- og erfaringsoverføring for idretts-
lag og andre samarbeidspartnere. 

5. Viktig informasjon rundt inkludering i idretten, 
økonomiske barrierer og kunnskap om kulturer 
som vi deler på våre nettsider, med idrettslag og 
andre samarbeidspartnere. Det kan også være 
informasjonsmateriale vi produserer for  IL. 

6. Kontaktnettverk: Vi deltar i mange ulike interne 
og eksterne ressursgrupper for å hele tiden ha 
oppdatert informasjon til våre idrettslag, finne 
nye samarbeidspartnere og skape flere aktivi-
tetstiltak for målgruppen vår.

Vi ønsker at alle som vil skal kunne delta i idretts-
aktiviteter uavhengig av kjønn, alder, erfaring, etni-
sitet, økonomi eller funksjonsnedsettelser. Med 
inkluderingsarbeidet ønsker vi også å bidra til at 
idretten blir mer åpen og imøtekommende. Gjen-
nom deltakelse i idrettsaktiviteter får man større 
forståelse av det norske samfunnet, og ikke minst 
kjennskap til norsk idrettsorganisering hvor idret-
ten bidrar til gode verdier og holdninger. 
Sett i lys av folkehelseperspektivet gir selvsagt 
deltakelse i idrettsaktiviteter fordeler i det fysiske , 
psykiske  og sosiale spekteret. Idretten er også en 
positiv nettverksbygger, som for mange i seg selv 
kan gi økt livskvalitet. Gode kontaktnettverk kan 
også bidra til jobb og personlig utvikling. Idrettsdel-
takelse i ulike former er derfor meget viktig for hver 
og ens folkehelse.

Feltarbeid i idretten 
Feltarbeid i idretten har i år vært representert på 10 
av 12 skoler i Bergen, samt hatt enkelt arbeid rettet 
mot Askøy og på Stord. I Bergen har vi fått 40-65 % 
av elevene ut i organisert i idrettsaktivitet. 

En feltarbeider (aktivitetsguide) hjelper elever ved 
innføringsklasser og introduksjonsprogrammer 
med å finne egnet idrettstilbud i sitt nærmiljø. Den 
er et bindeledd mellom skolen, særkretsene og 
idrettslag. Feltarbeideren deltar i kroppsøvingsti-
mene og bidrar til godt tilrettelagt idrettsaktivitet 
og skaper forståelse for norsk idretts verdier og 
grunnprinsipper. 

Feltarbeidet i idretten bidrar til;
• Økt idrettsdeltakelse for innvandrere.  

At idrettslag får flere medlemmer, og tettere 
kobling til lokalmiljøet og skolene. 

• Skolene får idrettskompetente feltarbeidere 
som bidrar i kroppsøvingstimene. 

• Elevene får fysisk aktivitet, gode aktivitets-
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Foto: Vestland idrettskrets

Foto: Elise Barsnes



HIK ÅRSRAPPORT 2019

ÅRSBERETNING

25

vaner, språkopplæring, venner, fellesskap, regler, 
avspenning, mestringsevne, fysisk , sosial  og psykisk 
utvikling, med mer.

Ferieaktiviteter 
Ferieaktivitetene bidra til å skape gode ferieminner 
med idrettsglede i fokus. I år har vi arrangert gratis 
ferieaktiviteter på 5 ulike steder; en på Stord, tre i 
Bergen og en på Os. Vi har hatt alt fra 3–50 delta-
kere hver dag og har hatt aktiviteter i til sammen 
5 uker av sommerferien. Ferieaktivitetene varer i 
alt fra 1 til 5 dager med ulike idrettsaktiviteter for 
barn og ungdom. Deltakelse er gratis og det serveres 
måltider hver dag. Instruktørene er feltarbeidere og 
instruktører fra idrettslagene i nærområdet, de er 
en god miks av unge og voksne, kvinner og menn, og 
personer med ulik etnisk bakgrunn. 

Aktivitetsdag 
En aktivitetsdag er primært for innføringsklasser 
(barn, ungdom eller voksne) og er fylt med mange 
spennende idretter. Under en aktivitetsdag får elev-
ene prøvd ut ulike idretter både inne og ute, indivi-
duelle idretter og lagidretter. Med oss har vi flinke 
og inspirerende instruktører fra idrettslag, særkret-
ser og feltarbeidere. Til sammen har vi arrangert 4 
aktivitetsdager for barn og ungdom, 6 for voksne, 
og 2 av dem har kun vært rettet mot jenter/kvinner. 
Vi har totalt hatt over 350 barn og ungdommer- og 
over 400 voksne på aktivitetsdager. I år har aktivi-
tetsdagene vært for Bergen, Askøy og Os. 

Mottakssamarbeid 
Vi ønsker å bidra til at beboere i mottak skal kunne 
få tilgang til å delta på idrettsaktiviteter på lik linje 
med andre i Norge. Vi har arbeidet med å styrke 
idrettsdeltakelse for beboerne i mottak på Stord og 
i Arna. Arbeidet går i å gi støtte til idrettsdeltakelse 
og kjennskap til idrettsmuligheter. Det kan være 
støtte til idrettslag for deres mottaksarbeid og støtte 
direkte til beboerne i mottakene for transport og til 
utstyr. Ikke minst arrangerer vi egne aktivitetstiltak 
for beboere i mottak hvor vi har familieidrettsdager, 
aktivitetsdager, ferieaktiviteter og informasjons-
møter. 

Støtte til idrettslag
Vi har gjennom 2019 støttet flere idrettslag i hele 
Hordaland med deres inkluderingsarbeid i form 
av økonomisk støtte, deltatt på klubbmøter eller 
inkluderingssamlinger i klubb, støttet enkelte 
medlemmer med utstyr og transport og bidratt i den 
generelle informasjonsformidlingen.

REGIONALISERING

På bakgrunn av vedtak fattet i Stortinget om sam-
menslåing av de to fylkeskommunene Sogn og Fjor-
dane og Hordaland, vedtak på Idrettstinget i 2015 
samt vedtak på idrettskretstinget i april 2018, har 
Hordaland idrettskrets og Sogn og Fjordane idrett-
skrins arbeidet med prosessen med sammenslåing 
av de to idrettskretsene fra 1.1.2020. 

I 2018 ble det etablert et interimstyre som har stått 
for fremdrift i prosessen og ivaretatt idrettens felles 
interesser inn mot ny regional struktur. Interim-
styret har bestått av leder og nestleder i Hordaland 
idrettskrets og leder og et styremedlem i Sogn og 
Fjordane idrettskrins. Organisasjonssjefene i de 
to idrettskretsene har også deltatt i møtene. Leder 
i Sogn og Fjordane idrettskrins har vært leder av 
interimstyret.  

Organisasjonssjef i Hordaland idrettskrets ble 
ansatt som prosjektleder for sammenslåingsproses-
sen. Det har vært gjennomført fem møter i inte-
rimstyret i løpet av 2019. De to idrettskretsene har 
arbeidet sammen for å gi innspill til NIF i sentrale 
spørsmål som langtidsplan, spillemiddelsøknad og 
andre høringsdokumenter. 

Blant saker som har vært behandlet i interimstyret 
har vært arbeidet med strategidokument for peri-
oden fra 2020, en gjennomgang av økonomien i de 
to kretsene og planlegging av konstituerende ting i 
november 2019. 

INTERIMSTYRET 
Foran f.v. Lillly Schøyen, Bodil Ryste og Gunn H. Knudsen  
Bak f.v. Anne Leversund, Helge Johnsen, Knut Songve og Nils R. 
Sandal. Foto: Janne Landås
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Idrettscampus Bergen er ei satsing på tvers av Hor-
daland fylkeskommune, Bergen kommune, Horda-
land idrettskrets, Olympiatoppen Vest, Sportsklub-
ben Brann, Universitetet i Bergen, Høgskulen på 
Vestlandet og Helse Bergen. Idrettscampus Bergen 
sitt mål er å styrke arbeidet med idrett, fysisk akti-
vitet og folkehelse, gjennom å etablere møteplass-
ar for kompetanseutvikling og -formidling. Vi tar 
framtida si store helseutfordring, inaktivitet, på 
alvor.
 
Visjonen til Idrettscampus Bergen er ”Styrke i 
samspel”. Og samhandling på tvers av både orga-
nisasjon, fag og etatar står sterkt. På tvers blir det 
skapt eit kraftsenter innan idrett, fysisk aktivitet og 
folkehelse i Hordaland. 
Idrettscampus Bergen har ein felles verdiplattform 
som alle har vore med å forme. Dette er ein suksess-
faktor når så mange ulike organisasjonar og kul-
turar skal samarbeide. Når organisasjonane møter 
kvarandre på Idrettscampus Bergenplattforma så 
har ein til felles at ein skal vere opne, inspirerande, 
kompetente og nyskapande.
Idrettscampus Bergen er per mars 2020 eit avta-
lebasert samarbeid. Dei åtte aktørane har skrive 
under ein felles avtale der kvar av organisasjonane 
forpliktar seg til å stille kompetanse og ressursar til 
rådvelde. I tillegg har Vestlandland fylkeskommu-
ne og Bergen kommune støtta satsinga  med friske 

midlar. Idrettscampus Bergen har ei styrings-
gruppe, ei arbeidsgruppe og ein dagleg leiar. Dagleg 
leiar er formelt tilsett hjå Hordaland idrettskrets. 
Idrettscampus Bergen har 10 ulike satsingsområde 

• Idrettsfagleg kompetanse
• Folkehelse 0-100
• Forsking og utvikling
• Treningsfasilitetar
• Testlab
• Utdanning
• Kurs og formidling
• Medisinsk kompetanse
• Antidoping
• Arrangementskompetanse

Det er sett i gang fleire prosjekt som går på tvers 
av desse satsingsområda. I prosjekta samlast spis-
skompetanse på tvers av organisasjonane. Det blir 
skapt ein møteplass for desse personane der ein ser 
på ei utfordring som gjerne fleire av dei kjenner på 
til dagen. På denne måten får ein eit 360 graders syn 
på samfunnet. Løysingane ein kjem fram til er meir 
berekraftige, gjennomtenkte og samfunnsøkono-
miske enn om ein prøvde å imøtekomme utfordrin-
gane kvar for seg.

Samfunnsnyttige prosjekt som er godt i gang og kan 
vise til gode resultat er: 

• Styrke kroppsøvingsfaget og fysisk aktivitet 
i barnehage og skule

• FOU Idrettscampus Bergen
• Paraidrett frå breidde til topp
• Arrangementskompetanse
• Knutepunktet
• Gjere dei beste betre
• Gaming og e-sport
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Vi har fortsett merkevarebygginga gjennom møte-
plassar og arrangement. Sjå figur for antall møte-
plassar og arrangement innafor våre satsingsområ-
de for 2019 og fyste del av 2020.
Meir informasjon og alle videoar frå arrangementet 
er tilgjengeleg her: www.idrettscampusbergen.no/
video/  

Idrettscampus har også hatt ulike seminar/konfe-
ransar gjennom året:

Seminar Inkluderande Idrettsliv 
Vart arrangert i Bergen på Høgskulen på Vestlandet 
som ein heildagskonferanse retta mot aktørar som 
jobbar for like moglegheiter til idrett for menneske 
med nedsett funksjonsevne. 

Forsking EXPO – med studentar som X faktor 
Idrettscampus Bergen var medarrangør med Tverr-
fagleg forskingsgruppe for Idrett, Helse og Funksjon 
ved HVL. EXPO viste fram forskings- og utviklings- 
prosjekt der me samhandlar.

Kroppsøvingskonferansen
I samarbeid med Nasjonalt senter for mat, helse 
og fysisk aktivitet arrangerte Idrettscampus Ber-
gen halvdagskonferanse for kroppsøvingslærarar i 
forbindelse med Utdanningsdirektoratet sine nye 
læreplanar for grunnskulen. 

Etablering av nytt prosjekt: Gaming og e-sport
Idrettscampus Bergen skal legge til rette for tettare 
kopling mellom gaming, idrett og fysisk aktivitet 
og utvikle og implementere modellar og konkrete 
planar. Vidare skal me bidra med støtte, kompetanse 
og opplæring til idrettslag, skole, foreldre og om-
sorgspersonar samt bidra til å skape møteplassar som 
hjelper gamere og samfunnet.

Innspel til Idrettsmeldinga
Idrettscampus Bergen sendte innspel til Idrettsmel-
dinga for å synleggjere at barn og unge som gamar 
må bli ivaretatt på tvers av sektorar og fagfelt; idrett, 
kultur, helse. 

Dei åtte store aktørane fortsett å dra i same retning 
og det er ei solid satsing av høg kvalitet. Det er store 
synergiar mellom desse organisasjonane og sjansane 
for gode forebyggande prosjekt er mange. 

Randi M. B. Farnes  Silje Mæland
Daglig leder 100%  Daglig leder 50%
Permisjon fra 30.06.19  01.08.2019 
til 31.05. 2020

    Robert Brankovic 
            Prosj.medarbeider 50% 
            01.08.2019

Gaming og e-Sport
Ein inngang til inaktivitet eller den nye idretten?

Litteraturhuset 12. juni

http://www.idrettscampusbergen.no/video/
http://www.idrettscampusbergen.no/video/
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TOPPIDRETT

Olympiatoppen Vest (OLTV) er en regional avde-
ling for toppidrett. Faglig er OLTV knyttet opp til 
Olympiatoppen sentralt (OLT). Styret i Hordaland 
idrettskrets er ansvarlig for den økonomiske virk-
somheten i Olympiatoppen Vest.

Kjernen i OLTV sitt er arbeid knyttet mot daglig 
treningskvalitet, samspill og relasjoner i lagene/
prestasjonsmiljøene og konkurranseforberedende 
tiltak. OLTV rapporterer faglig til OLT og arbeider 
etter følgende hovedfokusområder:

• Talentutvikling
• ParaUng
• Trenerutvikling
• Toppidrett og annen karriere
• Forskning og utvikling
• Spesifikke resultatområder for OLTV som 

innbefatter oppfølging av utøvere og særidret-
ter, kompetanseheving og arbeid med å styrke 
rammebetingelsene til OLTV.

Hovedfokusområdene følges opp gjennom åtte ulike 
fagområder. Totalt har det vært gjennomført om-
trentlig 514 tester, 19 screeninger, 56 foredrag, over 
1000 konsultasjoner i tillegg til møter, workshop og 
samlinger.

Kraft/styrke
• Arrangert og deltatt på ulike workshop
• Oppfølging av utvalgte klubber
• Åtte ukentlige treninger for prioriterte idretter
• Ukentlig styrketrening med ParaTopp
• Oppfølging av Toppidrettslinjen

Test og utholdenhet
• Arrangert interne fagmøter og deltatt på  

workshop
• Jevnlig testing av prioriterte og morgendagens 

topputøvere
• Trening for utøvere i skøyter, triatlon, langrenn, 

skiskyting, sykkel, padling og para
• Testene som er gjennomført er laktat, max O2 

og felttester
• Oppfølging av Toppidrettslinjen

Teknikk/motorikk
• Arrangert interne workshop
• Teknikk/motorikk ut i klubb for tre IL
• 11 økter i uken fordelt på 12 ulike idretter
• Periodevis oppfølging av to idretter
• En fast tverridrettslig økt i uken for landslags-

utøvere
• Oppfølging av Toppidrettslinjen

Ernæring
• Oppfølging av Toppidrettslinjens elever gjen-

nom veiledning, oppgaver og hybelkurs
• Konsultasjoner og veiledning
• Gjennomført ulike foredrag/kurs ute i klubber 

og tverrfaglige møter

Helse
• Gjennomført ulike møter, både internt og med 

eksterne nettverk
• Innført nytt journalprogram
• Hjelp til kontakt med lege
• Fysioterapeut er tilstede hver dag på Top-

pidrettslinjen
• Gjennomført ulike foredrag/kurs og samlinger 

som «Hold deg frisk» «Hold deg skadefri» og 
«Sterke tilbake»

Psykologi og coaching
• Flere møter i Idrettspsykologisk forum i tillegg 

til tverrfaglige møter
• Gjennomført mange foredrag gjennom hele 

året
• Gjennomført et stort antall konsultasjoner og 

samtaler i 15 idretter
• Diverse prosjekter for trenere

SPESIFIKKE RESULTATOMRÅDER FOR  
OLYMPIATOPPEN VEST

Oppfølging av utøvere og særidretter
OLTV skal være et regionalt kompetansesenter 
for toppidrett på Vestlandet og skal gjennom sitt 
arbeid bidra til at Vestlandet får enda flere top-
pidrettsutøvere. Enkeltutøvere og deres klubber 
og trenere blir derfor fulgt tett opp. I 2019 var det 
utøvere fra 19 ulike idretter i denne gruppen For 
å skape gode utviklingsmiljøer for disse utøverne 
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Pia Mørk Andreassen Morten Ivarsen Ørjan Olsen Lars-Arne Andersen  Iwonka Vik
Daglig leder  Test og treningsansvarlig VGS koordinator 70% Teknikk/Motorikk 50%  Para og idrettsmedisin

    

Cecilie Eriksen Michael Jørgensen Fredrik Larsen Morten Kristoffersen Elisabeth Birkeland 
Para og vgs 100% Coach 20% Styrke 60% FoU, test og styrke 20% Ernæringsfysiolog 
  

     

Hege Clemm  Per Sjøberg
Idrettslege 10%  Psykolog 10% 

”Sammen om 
de store 

prestasjonene”

og deres idretter samarbeider også OLTV tett med 
aktuelle videregående skoler og Høgskulen på 
Vestlandet.

Kompetanseheving
For å utvikle gode toppidrettsutøvere kreves det 
god kunnskap blant egne ansatte i OLTV og hos 
utøvernes trenere, og en må hele tiden følge med i 
utviklingen. Det er også viktig at utøverne selv og 
deres foreldre har en hvis fagkunnskap om temaet 
og ikke minst en forståelse av hva som kreves for 
å bli en toppidrettsutøver. OLTV gjennomfører 
derfor mange kompetansehevende tiltak både for 
egne ansatte, trenere, utøvere og foreldre i form av 
kurs, seminarer og fagdager. I 2019 gjennomførte 

OLTV 21 kompetansehevende tiltak med over 400 
deltakere

Organisasjon og ledelse
OLTV arbeider hele tiden for å styrke rammebe-
tingelsene gjennom synliggjøring, påvirkning og 
samarbeid med aktuelle miljøer, kommuner og 
fylkeskommuner. I 2019 ble det gjennomført i over-
kant av 200 møter og seminarer for å styrke OLTV 
sin posisjon og sikre økonomien.

For å få en detaljert oversikt over tiltak og prosjekter 
gjennomført av OLTV i perioden vises det til et eget 
dokument som gis ut på forespørsel.
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Driftsinntekter og driftskostnader Note 2019 2018

Offentlige tilskudd 2 -9866385 -8682760
Prosjekttilskudd 2 -656000 -807000
Inntekter Idrettens Hus -1823656 -1784748
Andre driftsinntekter 1 -1787511 -1226333
Sum driftsinntekter -14133552 -12500840

Tilskudd 3 2242815 1702400
Varekostnader 49136 48995
Lønnskostnader m.m 4 7008270 6776902
Ordinære avskrivninger 5 0 24540
Drift Idrettens Hus 6,13 2666596 2598540
Annen driftskostnad 7,8 2367442 1436431
Sum Driftskostnader 14334259 12587809

Driftsresultat 200706 86969

Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter -202245 -150658
Finanskostnader 0 12554
Resultat av finansposter -202245 -138104

Årsresultat -1539 -51136

Overføringer
Bruk av tidligere års avsetninger
Overført annen egenkapital 1539 51136
Sum overføringer 1539 51136

Resultatregnskap
Avdelingsregnskap Hordaland idrettskrets
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Driftsinntekter og driftskostnader Note 2019 2018

Offentlige tilskudd 2 -1833944 -2476964

Prosjekttilskudd 2 0 0

Tilskudd fra egne org.ledd 0 0

Andre driftsinntekter 1 -40030 -8710

Sum driftsinntekter -1873974 -2485674

Tilskudd 3 0 0

Varekostnader 0 248

Lønnskostnader m.m 4 728528 785483

Ordinære avskrivninger 5 0 0

Annen driftskostnad 5,7,8 1145446 1699943

Sum Driftskostnader 1873974 2485674

Driftsresultat 0 0

Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter 0 0

Finanskostnader 0 0

Resultat av finansposter 0 0

Årsresultat 0 0

Overføringer

Bruk av tidligere års avsetninger

Overført annen egenkapital 0 0

Sum overføringer 0 0

Resultatregnskap
Avdelingsregnskap Idrettscampus Bergen
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Driftsinntekter og driftskostnader Note 2019 2018

Offentlige tilskudd 2 -1515125 -9989084

Prosjekttilskudd 2 -100000 -100000

Tilskudd fra egne org.ledd -2745000 -2123348

Andre driftsinntekter 1 -436877 -351932

Sum driftsinntekter -4797002 -12564364

Tilskudd 3 0 1252295

Varekostnader 0 9491

Lønnskostnader m.m 4 3838241 6312247

Ordinære avskrivninger 5 17379 76712

Annen driftskostnad 5,7,8 1314801 4544107

Sum Driftskostnader 5170421 12194852

Driftsresultat 373419 -369512

Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter 0 0

Finanskostnader 0 1469

Resultat av finansposter 0 1469

Årsresultat 373419 -368044

Overføringer

Bruk av tidligere års avsetninger

Overført annen egenkapital -373419 368044

Sum overføringer -373419 368044

Resultatregnskap
Avdelingsregnskap Olympiatoppen Vest
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Driftsinntekter og driftskostnader Note 2019 2018

Offentlige tilskudd 2 -8981785 0

Prosjekttilskudd 0

Andre driftsinntekter 1 -87195 0

Sum driftsinntekter -9068980 0

Tilskudd 3 1427682 0

Lønnskostnader m.m 4 3557652 0

Annen driftskostnad 5,7,8 4083646 0

Sum Driftskostnader 9068980 0

Driftsresultat 0 0

Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter 0 0

Finanskostnader 0 0

Resultat av finansposter 0 0

Årsresultat 0 0

Overføringer

Bruk av tidligere års avsetninger

Overført annen egenkapital 0 0

Sum overføringer 0 0

Resultatregnskap
Avdelingsregnskap Toppidrettslinjene
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Til tinget i Hordaland Idrettskrets 
 
 
 
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet  
 
Konklusjon  
Vi har revidert Hordaland Idrettskrets sitt årsregnskap som viser et underskudd på kr 371 881.  Årsregnskapet består av balanse 
per 31. desember 2019, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et 
sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.  
 
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av 
organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i 
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.  
 
Grunnlaget for konklusjonen  
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale 
revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og 

plikter ved revisjon av regnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre øvrige 
etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som 
grunnlag for vår konklusjon.  
 
Styrets og organisasjonssjefs ansvar for regnskapet  
Styret og organisasjonssjefen (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at 
det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for 
slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, 
verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.  
Ved utarbeidelsen av regnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av 
betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for regnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at 
virksomheten vil bli avviklet.  
 
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av regnskapet  
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som 
følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er 
en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, 
herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan 
forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på regnskapet.  
 

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt 
skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen.  I tillegg:   

• Identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede 
feil.  Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av 
misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan 
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, feilpresentasjoner eller overstyring av intern kontroll.  

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger 
som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av 
organisasjonens interne kontroll.  

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende 
noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 

• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av 
årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser 
eller forhold som kan skape tvil av betydning om organisasjonens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at 
det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på 
tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår 
konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for 
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revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at organisasjonen ikke fortsetter 
driften.  

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og 
hvorvidt regnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.  

 
Vi kommuniserer med ledelsen blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal 
utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle 
svakheter av betydning i den interne kontrollen. 
 
 
Uttalelse om øvrige lovmessige krav  
 
Konklusjon om registrering og dokumentasjon  
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til 
internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet 
revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.  
 
 
 
Bergen, den 10. februar 2020 
Advisor Revisjon AS 
 
Elektronisk signert 

Ann-Mari M. Juvik 
Statsautorisert revisor 
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