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Om tilskudd til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) for 

2017  

 

Vedlagt er Kulturdepartementets tilskuddsbrev til NIF for 2017. Tilskuddet innebærer en 

betydelig økning til norsk idrett sammenliknet med 2016. Det er de aktivitetsrettede postene 

som er prioritert.    

 

Det er idrettslagenes aktivitetstilbud som i første rekke legitimerer statlig tilskudd til 

idrettsorganisasjonen. NIF har et overordnet ansvar for at en størst mulig andel av ressursene går 

til aktivitet.  

 

Jeg er opptatt av at NIF skal være en robust organisasjon. En stor andel av inntektene til NIFs 

sentralledd kommer fra statlige tilskudd. Det statlige tilskuddet til sentralorganisasjonen skal 

bidra til å sikre et godt og omfattende aktivitetstilbud innenfor idretten.  

 

Jeg legger til grunn at NIFs ledelse har høy bevissthet rundt sine prioriteringer og jeg 

forutsetter at ressursbruk og virkemidler er effektive og rettet inn mot de overordnede målene 

for tilskuddet. NIFs spillemiddelrapporter viser at antallet sysselsatte årsverk og tilhørende 

lønnskostnader i NIF har økt merkbart de siste årene. Dette betyr at NIF i perioden har fått et 

betydelig økt handlingsrom.  

 

For å frigjøre midler til aktivitet er det min oppfatning at NIF har grunnlag for å ivareta 

prioriterte arbeidsoppgaver og drift innenfor en noe redusert tilskuddsramme til sin 
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sentraladministrasjon. Jeg noterer meg spesielt to ting. Det ene er økningen i kostnader til 

stabsfunksjoner de siste årene. I søknaden budsjetterer NIF med 37,8 mill. kroner til dette 

formålet i 2017. Beløpet er 6,2 mill. kroner høyere enn prognosen for 2016, jf. mottatt 

regnskapsrapport for tredje kvartal 2016.  Det andre er økningen i kostnader knyttet til lønn 

og godtgjørelser til sentrale ledere i NIF.  

 

Begge disse prioriteringene viser at NIF har potensial til å iverksette tiltak for å effektivisere 

drift og tilpasse ressursanvendelsen til en noe redusert økonomisk ramme. Tilskuddet for 2017 

reduseres derfor med 5 mill. kroner på post 1. NIF må ved neste års tildeling være forberedt 

på en ytterligere nedjustering i samme størrelsesorden som omfordeles til aktivitet.  

 

Jeg vil også påpeke viktigheten av åpenhet. Idrettens positive samfunnskraft bygger på den 

tilliten idrettsorganisasjonen nyter blant sine medlemmer og i befolkningen som helhet. Det er 

avgjørende at NIF praktiserer åpenhet og at ressursene forvaltes på en måte som sikrer at det 

kommer hele idretten til gode. I tilskuddsbrevet til NIF for 2017 stilles det nye krav om 

innsyn for allmenheten i regnskap ned på bilagsnivå for NIFs sentralledd. Kravene gjøres 

gjeldende fra og med 1. januar 2017.  

  

Debatten gjennom året om godt styresett og åpenhet har påvirket idrettens omdømme. Dette 

er en utfordring for NIF. Jeg mener det vil styrke idrettens legitimitet og omdømme at NIFs 

sentralledd også åpner for innsyn i sine regnskapsopplysninger tilbake i tid. Jeg oppfordrer 

NIFs toppledelse om å vise større åpenhet, moderasjon og sørge for kostnadsreduserende og 

effektiviserende tiltak.  

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Linda Hofstad Helleland  
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