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Oppfølging av møte 11. april i Kulturdepartementet   

 
Jeg viser til møte i Kulturdepartementet mandag 11. april. Tema for møtet var prinsipper for 
åpenhet i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).  
 
Åpenhet om ressursbruk i NIFs sentralledd er avgjørende for å ivareta tilliten fra 
medlemmene. Det er viktig å ha en åpenhetspraksis som oppfattes som tilfredsstillende både 
blant medlemmene og i resten av samfunnet.   
 
Jeg registrerer at NIF nå har gitt offentligheten delvis innsyn i kostnader for reisene til 
idrettspresidenten og generalsekretæren, og at NIF vil nedsette et utvalg som innen 1. oktober 
2016 skal legge fram konkrete forslag om praktisering av åpenhet i norsk idrett. Jeg imøteser 
resultatene av dette arbeidet.   
 
Det er selvfølgelig NIF selv som fastsetter mandatet for utvalget. Jeg legger likevel til grunn 
at NIF vurderer hvordan åpenhet skal og bør praktiseres overfor allmenheten, og ikke bare 
innad i medlemsorganisasjonen eller overfor offentlige myndigheter.  Arbeidet bør også 
reflektere at det vil være ulike forventinger til åpenhet for ulike deler av idrettsorganisasjonen.  
Jeg forventer også at åpenhet om bl.a. anskaffelser, rammeavtaler og styrevervsregister 
vurderes.  
 
Det er viktig at det praktiseres generell åpenhet omkring regnskapsopplysninger i NIFs 
sentralledd. Kulturdepartementet fastsetter vilkår for det årlige tilskuddet som tildeles NIF fra 
spillemidlene til idrettsformål. Vilkårene framgår i et eget tilskuddsbrev.  
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For å sikre reell åpenhet knyttet til anvendelsen av tilskuddet vil departementet fastsette nye 
vilkår om innsyn fra tredjepart i alle regnskapsopplysninger, herunder innsyn i bilag for NIFs 
sentralledd.  
   
De nye vilkårene vil gjøres gjeldende fra og med 1. januar 2017, og vil framgå av 
tilskuddsbrevet for 2017. Det er et sentralt prinsipp at nye vilkår for tilskuddsmottakere ikke 
skal gis tilbakevirkende kraft. Jeg vil likevel oppfordre NIF til å praktisere åpenhet om 
regnskapsopplysninger fra dags dato. En slik åpenhet vil ha positiv betydning for idrettens 
tillit i offentligheten.  
  
Ved utformingen av de nye vilkårene vil departementet også vurdere de tiltak NIF selv legger 
opp til som oppfølging av utvalget som skal vurdere åpenheten i norsk idrett.    
 
Jeg vil understreke at eventuelle nye vilkår kun vil gjøres gjeldende for NIFs sentralledd. En 
ytterligere presisering av hva og hvem eventuelle nye vilkår vil gjelde for, vil framgå av 
tilskuddsbrevet for 2017.     
  
De nye vilkårene inngår som en del av departementets tilskuddsforvaltning overfor NIFs 
sentralledd. En svært stor andel av inntektene til NIFs sentralledd kommer fra statlige 
tilskudd. Det er også sentralleddet departementet forholder seg direkte til i sin 
tilskuddsforvaltning. Dette er derfor ikke vilkår som vil ha anvendelse overfor andre deler av 
idretten eller overfor frivillig virksomhet generelt.  Jeg vil understeke at det ikke er aktuelt å 
gjøre lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova) gjeldende for 
NIF.  
 
 
 
Med hilsen  
 
 
Linda Hofstad Helleland  
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