Forslag til saker til Skitinget 2022
Oslo skikrets
Oslo skikrets ønsker å fremme fire saker til Skitinget 2022. Forslagene er forankret i våre grenkomiteer
og i skikretsstyret gjennom en egen vedtakssak i styremøte 3/22. Våre forslag bygger på blant annet:
• Regjeringens idrettsstrategi
• Lov for Norges Skiforbund
• Lov for Oslo skikrets
• Idretten vil! og Idretten skal!
• Skiglede for alle 2021-2024
• Tildelingskriterier post 2 og post 3 Norges Idrettsforbund
• Organisasjonsutvalgets rapport 2020
• Evalueringsutvalgets rapport 2022
Vi i Oslo skikrets vil bidra aktivt til en god forvaltning og utvikling av norsk skiidrett, og ser frem til
gode samtaler og diskusjoner på Skitinget i juni. Sammen skaper vi mange, gode, glade skiløpere!
Forventning
Det ligger en felles forventning fra oss i Oslo skikrets at Skistyret fremmer egne saker til Skitinget
2022 som imøtekommer de anbefalinger og vurderinger som fremkommer i Organisasjonsutvalgets
rapport og Evalueringsutvalgets rapport.

Oversikt saker
•
•
•
•

Sak 1: Åremålsstilling på øverste administrative leder og øverste sportslige leder
Sak 2: Honorar til president
Sak 3: Frist for å sende inn saker til Skitinget
Sak 4: Ny modell for internfordeling av post 3 midler i Norges Skiforbund

Sak 1 og 3 er lovendringsforslag.
Sak 2 og 4 er endring av tidligere tingvedtak.
Med vennlig hilsen
Oslo skikrets
Gudbrand Bakke, leder

Atle Rolstadaas, nestleder

Ingrid M. H. Lutnæs, styremedlem

Mette Sannes, styremedlem

Finn Espen Sellæg, alpint

Espen Utaker, langrenn

Hege M. Furfjord, hopp

Morten V. Eriksen, telemark

Kristoffer B. Erichsen, kombinert

Frode W. Sæter , freestyle

Atle Rømo, varamedlem

Lillis M-L. E. Rabbing, varamedlem
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Sak 1: Åremålsstilling på øverste administrative leder og øverste sportslige leder
Øverste ledere i en organisasjon som Norges Skiforbund (NSF) har som andre organisasjoner behov for
fornyelse. Vi i Oslo skikrets mener at en stilling som generalsekretær og sportslig leder bør være
åremålsstillinger. Den øverste administrative leder har et utstrakt selvstendig ansvar, betydelig ansvar
for virksomhetens resultater og drift, herunder også budsjettansvar. Den øverste sportslig leder har
ansvar for sportslig utvikling.
Behovet for jevnlig vurdering av lederrollene i NSF er et faktum. Kompetansen og behovet i stillingene
endrer seg. Innholdet endrer seg over tid hva gjelder bakgrunn, erfaring og kompetanse.
Åremålsstilling gir en annen fleksibilitet enn fast ansettelse.
Åremålsstillinger er blitt vanlig i større bedrifter og statlige etater, og også i organisasjoner som NSF
kan sammenligne seg med. NSF som er en betydningsfull og viktig organisasjon og med et stort ansvar,
er avhengig av en utvikling i takt med tiden. Vi mener det er sunt å ha en dynamisk utvikling i med
mulighet for nye krefter med annen bakgrunn og kompetanse nettopp for å få til en utviklende
organisasjon.
Krevende perioder vil komme fra tid til annen, og krav til kompetanse endres raskt. NIF vil ha nytte av
å kunne se etter annen kompetanse for morgendagens oppgaver sammenlignet med dagens oppgaver.
Å ha en ansettelsesform som ikke gir rom for nye ledere i en slik organisasjon som NSF kan bremse en
nødvendig utvikling.

Det ligger i begrepet åremål at det er snakk om en tidsbegrenset kontrakt, med en klart angitt periode.
Vi mener at en leder må få anledning til å gjøre endringer samt ha en viss kontinuitet over tid, og at en
åremålsstilling derfor bør være seks (6) år med mulighet for fornyelse for en (1) ny perioden.
Oslo skikrets foreslår å innføre åremålskontrakt for NSFs øverste ledere: et vedtak for generalsekretær
og et vedtak for øverste sportslige leder i gren. Videre blir det en følgeendring av §35.

Forslag til lovendring §28 Generalsekretær:
§ 28. Generalsekretæren (1) Generalsekretæren er daglig leder av NSFs administrasjon og foresatt for
alle ansatte i NSF. Hun/han er ansvarlig for alle administrative funksjoner og utfører pålegg og setter i
verk vedtak som er truffet av Skistyret. For øvrig arbeider hun/han etter stillingsbeskrivelse fastsatt
av Skistyret. Generalsekretæren ansettes i åremålsstilling for en periode på seks (6) år med mulighet
for forlengelse for seks (6) nye år.
Forslag til lovendring ny §29 Øverste sportslige leder under kapittel 4 – Administrasjon:
(1) Øverste sportslige leder i administrasjonen ansettes i åremålsstilling for en periode på seks (6) år
med mulighet for forlengelse for seks (6) nye år. Det er grenkomitéens beslutning å eventuelt ansette
en sportssjef i sin gren og utarbeide instruks for rollen (§35-4-9).
Følgeendring: Forslag til lovendring §35 Komiteenes oppgaver:
(4-9) Utarbeide instrukser for øverste sportslige leder, trenere, støttepersonell og andre ansatte.
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Sak 2: Honorar til president
Skipresidenten i Skiforbundet bør få et honorar som gjenspeiler at Skiforbundet er en frivillig
organisasjon som i stor grad er basert på dugnadsånd nedover i rekkene som i kretser og i klubber.
Skipresidenten bør derfor ikke være lønnsledende med de uheldige signaleffekter det gir, både hos
frivillige skitrenere, smørere og «vaffelstekerne».
Lønnen til Skipresident og presidenter i ulike forbund har blitt diskutert i flere omganger, og ett av
forslagene som har vært fremmet er at lønnen skal følge lønnen til en stortingsrepresentant. I dag
tjener en stortingsrepresentant rett i underkant av 1 million kroner (987.997 kr).
Vi vil fremme et forslag om at bostøtten økes fra 100.000 til kr. 200.000 i året, såfremt Skipresidenten
må leie bolig eller leilighet i Oslo for å kunne ha vervet som Skipresident. Her kan de samme reglene
som Stortingsrepresentanter gjelde, at man har rett på boligstøtte om man bor et visst antall utenfor
Oslo og derfor må leie bosted i Oslo for å kunne utføre rollen sin på en god måte.

Forslag til vedtak:
Lønnen til Skipresidenten skal følge lønnen til stortingspolitikere. Boligstøtten økes fra 100.000
kroner til 200.000 så fremt Skipresidenten må leie seg bosted i Oslo for å utføre rollen sin på en
tilfredsstillende måte.
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Sak 3: Frist for å sende inn saker til Skitinget
Lovendringsforslag: NSF lov §18 Skitinget
Skitinget er NSFs høyeste myndighet og muligens den viktigste arena for å sikre en god, forsvarlig og
retningsgivende utvikling av norsk skiidrett. Sammen evaluerer vi historie, lærer av det vi har vært
gjennom og enes om en felles retning for videre aktivitet. Det er på denne arenaen topp møter bredde,
tillitsvalgte møtes på tvers av fylker og hvor sentralleddet møter de regionale og lokale stemmene. Det
kan derfor påstås at Skitinget er skiidrettens viktigste demokratiske arena, hvor det er avgjørende for
videre utvikling av norsk skiidrett at det tilrettelegges for en best mulig demokratisk prosess – både i
forkant og under selve tingforhandlingene.
Vedtak på Skitinget påvirker all skiaktivitet, fra landslag til klubbaktivitet. Det er derfor viktig at alle får
mulighet til å få sin stemme hørt i de saker som skal behandles. Norges Skiforbund har i overkant av
1000 klubber og 120 000 aktive medlemmer, fordelt på 16 skikretser. Skal vi sikre en bred involvering,
grundig forankring og en best mulig demokratisk prosess i forbindelse med sakene som skal behandles
på Skitinget er vi avhengig av å ha nok tid til å gjennomføre disse prosessene.
Vi i Oslo skikrets opplever ikke at det er nok tid til å sikre en god nok demokratisk prosess i forbindelse
med innsending av forslag til Skitinget slik det er i dag. I NSFs lov §18 fremkommer det at forslag må
sendes til Skistyret senest 3 måneder før Skitinget. I samme paragraf står det at Skitinget holdes innen
medio juni, noe som innebærer at frist for å sende inn forslag til Skitinget er medio mars. Dette er
utfordrende på spesielt to områder. For det første er det krav om at årsmøter i idrettslagene
gjennomføres innen utgangen av mars, noe som betyr at idrettslagene selv har mye å gjøre med egne
sakspapirer, formaliteter og valg. Her følges idrettslagene tett opp fra både NIF og idrettskretser med
et høyt volum av informasjon, tidsfrister og formelle krav, noe som gjør det utfordrende å finne tid til
andre parallelle prosesser i organisasjonen. For det andre er skiidretten midt i høysesong i perioden
januar-mars. Det er aktivitet både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og tillitsvalgte i klubb
og krets er i stor grad opptatt med å tilrettelegge for god skiaktivitet. Dette, kombinert med
idrettslagenes interne prosesser, gjør det totalt sett vanskelig å ivareta en bred involvering og grundig
forankring i forbindelse med forberedelser til Skitinget. Konsekvensen er at medlemmenes stemmer i
mindre grad blir hørt og ivaretatt når sakene skal behandles på Skitinget i juni.
Vi i Oslo skikrets ønsker å endre fristen for å melde inn saker til Skitinget fra 3 måneder til 2 måneder.
Ser vi til andre store særforbund som det kan være naturlig å sammenligne seg med, har blant annet
Norges Fotballforbund, Norges Svømmeforbund og Norges Gymnastikk- og Turnforbund 4 ukers frist,
mens Norges Friidrettsforbund har 10 uker og Norges Golfforbund har 6 uker.

Forslag til lovendring §18 Skitinget:
(2) Skitinget innkalles av Skistyret med minst 4 måneders varsel til de organisasjonsledd som har
representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på NSFs
internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort
tilgjengelig senest 3 uker før tinget. Forslag som skal behandles på Skitinget, må være sendt til Skistyret
senest 2 måneder før Skitinget holdes. Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med
forslag til Skitinget, herunder Skistyrets forslag til dirigent (er) og valgkomiteens innstilling, må være
gjort tilgjengelig senest 3 uker før Skitinget holdes.
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Sak 4: Ny modell for internfordeling av post 3 midler i Norges Skiforbund
Norges Skiforbund mottar årlig et offentlig tilskudd fra Norges Idrettsforbund (NIF) basert på blant
annet organisasjonens størrelse, medlemsutvikling, kompetanseutvikling og verdiarbeid. Disse
offentlige midlene (andel av spillemidlene) tildeles NIF fra Kulturdepartementet (KUD). Tilskuddet
følger to forskjellige poster, post 2 og post 3, hvor statens overordnede mål for tilskuddet er:
• Bidra til å opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon
• Bidra til å opprettholde og utvikle et godt aktivitetstilbud i den organiserte idretten
• Bidra til å bevare og sikre NIF som en åpen og inkluderende organisasjon og til at
idrettslagene er arenaer for meningsdannelse og sosialt fellesskap
Statens prioriterte målgrupper for tilskuddet er barn og ungdom (6-19 år) og personer med nedsatt
funksjonsevne. Barne- ungdoms- og breddetiltakene skal omfatte aktivitet både for de som ønsker å
konkurrere og de som primært ønsker et trenings- og aktivitetstilbud. Tilbudet til barn og ungdom skal
være uavhengig av faktorer som foreldrenes økonomi, bakgrunn, kjønn og bosted.
Om post 3 midlene
Særforbundene i norsk idrett mottar sin andel av tilskuddet fordelt på følgende kategorier:
a. Aktivitetsomfang (antall aktive medlemmer, med ulik vekting av de ulike aldersgruppene)
b. Aktivitetsutvikling (økning i antall aktive medlemmer)
c. Kompetanseutvikling (antall kompetansetiltak og deltakere på kurs)
d. Kvalitet & Verdigrunnlag (generelt verdi- og planarbeid)
Fordelingen av tilskudd på aktivitetsomfang følger en solidarisk modell for å sikre at også de mindre
særforbundene mottar en andel av midlene. Fordelingen av tilskudd på aktivitetsutvikling følger en
lineær modell uavhengig av størrelse. De ulike aldersgruppene er vektet ulikt, hvor det pr. 2022 er
følgende vekttall:
6-12 år
4

13-19 år
6

20-25 år
1

Funksjonshemmede
10

Støtten på post 3 skal sikre at en andel av spillemidlene går direkte til aktivitetstiltak for barn, ungdom
og breddeidrett slik at flere rekrutteres til aktivitet i idrettsbevegelsen. Målene er å:
1. Bidra til et godt tilbud til barn (6-12 år) i den frivillige, medlemsbaserte idretten
2. Bidra til et godt tilbud for ungdom (13-19 år) i den frivillige, medlemsbaserte idretten
3. Bidra til gode rammebetingelser for de lokale idrettslagene.
For å ivareta disse målene skal tilskuddet
• Styrke idrettsaktiviteten og kompetansen i idrettslagene
• Bidra til økt rekruttering og jevnere kjønnsfordeling
• Legge til rette for at flere blir værende lengre i idrettslagene enn i dag
• Bidra til inkludering av underrepresenterte grupper i idrettslagene, herunder personer med
nedsatt funksjonsevne
Særforbundene skal utforme egne mål og tiltak for bruken av midlene innenfor rammen av de
overordnede mål for tilskuddet. NIF har formulert flere kriterier for bruk og tiltaksområder, blant annet
å styrke idrettsaktiviteten og kompetansen i idrettslagene, bidra til økt rekruttering og tiltak som øker
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kompetansen i idrettslaget gjennom klubbutvikling eller andre skoleringstiltak. Den viktigste føringen
er at dette er utviklingsmidler og ikke til drift.
Totalt mottok Norges Skiforbund (NSF) over kr 20 000 000 i 2022 gjennom tilskuddsordningen. Av disse
utgjør i overkant av kr 6 000 000 post 3 midlene. Skikretsene mottar i dag i overkant av kr 400 000 av
disse, hvor det ligger et vedtak fra Skitinget i 2010 til grunn for dagens internfordeling til skikretsene:
•
•
•

Kr. 2,- pr. medlem
Nye medlemmer kr. 10,- pr. medlem for kalenderåret medlemskapet tegnes.
Administrasjonen setter opp fordelingsnøkkel i tråd med dette vedtaket.

Vi i Oslo skikrets mener det er på tide å oppdatere vedtaket fra Forbundstinget i 2010 da det:
1. I liten grad er i tråd med overordnede tildelingskriterier fra NIF
2. I liten grad samsvarer med lovpålagte oppgaver, strategi og evalueringsrapporter
3. I liten grad henger sammen med aktivitet og leveranse
Det ble øremerket ekstra post 3 midler til skikretsene (kr 800 000 vedtatt av Skistyret) etter
omorganiseringen i 2019. Midlene skulle gå via gren og ut til krets, hvor enkelte grener opprettet egne
søknadsordninger. Vi i Oslo skikrets er positive til en økt tildeling av midler til arbeidet med barn,
ungdom og breddeidrett, men mener det i større grad bør legges opp til en mindre byråkratisk prosess
med større forutsigbarhet. Kriteriene for bruk er allerede definert fra NIF, og ved at vi alle arbeider
etter den samme strategiplanen bør en slik ekstra tildeling overføres direkte ut til skikretsene. Dette
handler om både ressursbruk og tillit til hverandre i organisasjonen.
En ny modell for internfordeling av post 3 midlene i NSF bør videre henge tettere sammen med ansvar,
aktivitet og leveranse – i henhold til de kriterier som foreligger og som NSF må rapportere på årlig.
Skikretsens oppgave er definert i skikretsens lovnorm, § 1 Formål:
• Skikretsens formål er å arbeide for skiidrettens utvikling innen kretsen, og å fremme
samarbeidet med idrettslagene
Videre er skikretsens oppgaver beskrevet i §3, skikretsstyrets oppgaver i §19 og fagkomiteenes
oppgaver i §19c. Her kommer det tydelig frem at skikretsene skal:
• Iverksette skikretstingets og overordnede organisasjonsledds vedtak og bestemmelser
• Stimulere til samarbeid mellom de idrettslag som driver skiidrett
• Stimulere til idrettslig virksomhet med størst mulig variasjon og omfang
• Rekrutterings-, bredde-, utviklings- og utdanningsarbeidet i de respektive grener innenfor
skikretsen
• Utvikle Skikretsens organisasjon og aktivitetstilbud
• Topp- og elitearbeid i de respektive grener innenfor skikretsen
Skikretsens rolle i norsk skiidrett er også omtalt i ulike utvalgsrapporter de siste 3-5 årene, blant annet
i Organisasjonsutvalgets rapport som mener at kretsene skal styrkes som bindeleddet mellom klubb
og forbund for å sikre økt rekruttering. Ansvaret og rollen til skikretsen samsvarer i stor grad med det
arbeidet som er forventet levert og forsterket gjennom post 3 midlene. 90% av de aktive medlemmene
i NSF driver sin aktivitet i de lokale skiklubbene, som skikretsene følger opp daglig via sine
grenkomiteer. Videre er skikretsene arrangør av 90% av alle kurs- og kompetansetiltak i NSF, hvor de i
tillegg til å ha ansvar for alt fra opprettelse av kurs til påmelding, gjennomføring og rapportering også
sitter på en økonomisk risiko. Ut ifra tildelingen i 2022 utgjorde rapporterte kurs alene ca. kr 1 200 000
av post 3 tildelingen til NSF.
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Forslag til vedtak:
Skitinget ber Skistyret om å nedsette et utvalg bestående av tre (3) representanter fra Skistyret, to
(2) fra grenkomité og to (2) skikretsene med bestilling om å utarbeide en ny modell for
internfordeling av post 3 midler i Norges Skiforbund som:
•
•
•

I større grad følger samme tildelingskriterier som Norges Idrettsforbund benytter i sin
tildeling til særforbund
I større grad tilfaller skikretsene til deres arbeid med aktivitetstiltak for barn, ungdom og
breddeaktivitet
I større grad følger leveranse og aktivitet, blant annet gjennomføring av kompetansetiltak

Representantene fra Skistyret skal være blant de fritt valgte styremedlemmene uten grentilhørighet.
Ny modell for internfordeling av post 3 midler skal vedtas av Skistyret og legge frem på kretsledermøtet
under Skiforbundets høstmøte i oktober 2022. Modellen skal tre i kraft 1. januar 2023.
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