Svar fra Norges Friidrettsforbund:

VG har stilt en del spørsmål om økonomien i flere Forbund, deriblant Norges Friidrettsforbund. VG ønsker
fokus på åpenhet og pengebruk i norsk idrett.
Friidrettsforbundet er positiv til stor grad av åpenhet. Det skal ikke være tvil om at god økonomistyring,
kostnadskontroll og måtehold er viktig i friidretten. Det er områder der vi av hensyn til forretningsforbindelser,
ansatte eller tillitsvalgte begrenser detaljert informasjon. Vårt regnskap legges frem for vår organisasjon på
Tinget og godkjennes av representanter fra klubber og kretser. Vi har revisorer og kontrollkomite som har fullt
innsyn i hele regnskapet, og har som oppgave å sikre at NFIF følger lover og de retningslinjer som er lagt for
organisasjonen.

1.REISER
Med reiser har vi definert reiser med fly eller reiser som krever overnatting.
I NFIF er det generalsekretær, sportssjef og president som reiser mest. Oversikt over reiser til generalsekretær
og president er listet opp i sin helhet under. Sportssjefen har 74 reisedøgn.
Reisekostnader til president og generalsekretær fremkommer under. Når det gjelder forespørselen om
kostnader på reisene til de øvrige ansatte vil det kreve svært mye å finne frem til totalkostnaden da reiser er
knyttet til for eksempel ulike prosjekter i regnskapet. Vi følger den policyen som forbundet har til reiser (se
under), og revisor og kontrollkomiteen har avlagt beretning for 2015.

Alle ansatte og ledere i Friidrettsforbundet har samme policy på reiser. Vi reiser på økonomiklasse, på
sportspris (gir fleksibilitet i forhold til reise og mulighet for mer bagasje). Vi jobber for å være ute i god tid slik
at vi får de billigste billettene. Vi bruker Amex som operatør til å finne de billigste reisealternativene til oss.

Når det gjelder hotell bestiller vi alltid vanlige rom (uansett land), vi velger hoteller som vi har gode
samarbeidsavtaler med. Når vi er utenlands bor vi på hoteller som er i tilknytning til møter, konkurransen eller
konferansene som vi reiser for. Det er vanlig praksis at det er avtaler mellom vertsland og hotellet.
Det er ikke premiering/bonusreiser for ansatte i NFIF
Som nevnt innledningsvis er det generalsekretær, president og sportssjef som har det meste av reisene i NFIF.
Alle reiser utenlands som ble gjennomført i 2015 var i forbindelse med mesterskap, kongressen og konferanser.
Sportssjefen (totalt 74 reisedøgn) har også vært på sitevisit til land som skal ha mesterskap i 2016 og besøkt
utøvere på deres trening utenlands. På alle reiser følges NFIF sin policy for flybilletter og hotellovernatting.
Reiser Svein Arne Hansen:
Svein Arne Hansen var president i NFIF første halvdel av 2015, NFIFs kostnader for Hansens reiser var på 60.000
kroner.

Reiser Tore Hordnes:
Reisekostnadene under til friidrettspresidenten var for 2015 80.000 kroner.
Dato

Aktivitet

Sted

Overnattinger

23-25.1
16-17.2
5-9.3
20-22.3
9.12-4
28-31.5
5-7.6
10-12.6
18-22.6
9-13.7
16-19.7
30.7-2.8
17-31.8
9-11.10
15-18.10
28-29.10
6-8.11
1-2.12
3-5.12
15-16.12

Kompetansehelgen friidrett
TD Pedros Cup for EA
EM Innendørs + Nordisk Kongress
Friidrettstinget
EA Congress
TD European Clubs Championships for EA
Idrettstinget
Bislett Games
European Team Championships
EM U-23
EM U-20
NM senior
Congress IAAF + VM
Høstmøte NFIF
EA Convention
Møte SFF
Trenerseminaret
Styringsmøte OLT Sør
Styremøte NFIF
Møte idrettsrådet Drammen -

Trondheim
Lodz, Polen
Praha, Tjekkia
Ålesund
Bled, Slovenia
Dbnica, Slovakia
Trondheim
Oslo
Cherboksary, Russland
Tallin, Estland
Eskilstuna, Sverige
Haugesund
Beijing, Kina
Oslo
Lausanne, Sveits
Oslo
Oslo
Oslo+Kristiansand
Oslo- Gausdal
Oslo

3
1
4
2
3
3
2
2
4
4
3
3
14
2
3
1
2
1
3
1

Reiser Kjetil Hildeskor:
Reisekostnadene under til generalsekretæren var for 2015 kr 68000

Dato

Aktivitet

Sted

Overnatting
er

16. -18. 1
23-25.1
31.1-2
7.-9.2
14.3
19.-22.3
10.-12.4
5-7.6
17.-19.6
30-2.8
17.-26.8
15.-18.10
4.-6.12

Refflection Comission European Athletics
Kompetansehelgen friidrett
Åpningsstevne + møte med klubber
NM innendørs
Kretstinget
Friidrettstinget
EA Kongress
Idrettstinget
EM junior
NM senior
Kongress IAAF- VM senior
European Convention
Styremøte NFIF

Luxembourg
Trondheim
Ulsteinvik
Steinkjer
Hordaland
Ålesund
Bled Slovenia
Trondheim
Eskilstuna
Haugesund
Beijing
Lausanne
Gausdal

2
2
1
2
1
3
2
2
2
3
9
3
2

Konkrete reiser:
1. VM BEIJING 2015 , UTØVERE OG STØTTEAPPARAT
Totalkostnadene på VM i Beijing var på 625 000 kroner for 9 utøvere og 11 personer i støtteapparatet
(trenere, ledere, lege, presse og fysio) inkludert kostnader på precamp i Hong Kong.
2. Lag-EM i friidrett 2015
Hele laget dro fra Oslo 18.6 - hjem 22.6 Oslo –Frankfurt. Totalkostnaden for 40 utøvere og 14 i
støtteapparatet var 295.000 kroner.
3. NM
I forbindelse med NM i Haugesund ble det arrangert styremøte. I tillegg var syv representanter fra
administrasjonen representert. Kostnader for overnatting, møtekostnader og middag kr. 57.318. Under
middagen ble representanter fra arrangøren invitert. Reise t/r Haugesund kommer i tillegg.

2. LØNN
Generalsekretærens lønn er: 900.000 (redusert med 60.000 i år fra 2015 pga dårligere økonomi i 2016.)
Presidentens lønn er: 400.000 kroner per år
590 564 kroner er snittlønn til de ti med høyest lønn i NFIF. Vi har lagt hele stillinger i sentraladministrasjonen
og regioner til grunn for dette tallet.
468.000 er medianlønnen.
Ut over de samlede lønnskostnadene, samt informasjon om lønn til president og generalsekretær går vi ikke i
detalj på hver ansatt sine lønninger. Vi ønsker å bemerke at ingen av de ansatte har overtidsbetalt.

3. REPRESENTASJON
Når vi her svarer på spørsmål om representasjon definerer vi representasjon som arbeid med sponsorer og
samarbeidspartnere. Vi gir billetter til vårt største friidrettsarrangement Bislett Games til ansatte og
samarbeidspartnere. I møter der det er naturlig kan NFIF betale lunsj for forretningsforbindelser. Vi inviterte i
2015 sponsorer til middager. Totalkostnaden på dette er kroner 18.500.
Enkeltpersoner har ikke representasjonskostnader.

4. KONSULENTER
Vi ønsker primært ikke å bruke konsulenttjenester da dette er kostbart, vi prøver så langt det lar seg gjøre å
hente ekspertisen internt. Av og til dukker det allikevel opp situasjoner der vi vurderer det til det beste for
organisasjonen å innhente ekstern hjelp eks. Juridisk bistand.
Følgende konsulenter ble brukt:
Juridisk hjelp, kostnad: 117 328
Sponsor- og kommunikasjonsarbeid: 56.938
Rekrutteringsbyrå: 34.000
Reklamebyrå: 10.625

5. KURS
De ansatte har vært på følgende kurs i 2015:
Representanter fra NFIF har vært på følgende kurs i 2015:








Elitecoachkurs
Toppidrett og utdanning – Høgskolen Lillehammer
Fagdag Sunn Jenteidrett
Visma Updatekurs
Kurs Oslo Kemnerkontor
Omdømmedagen
Adobe kurs

Totalkostnad: 24 041 kroner
Det har også vært avholdt interne kurs og det har vært deltakelse på kurs og seminarer der kursavgift og reise
er dekket av for eksempel det europeiske friidrettsforbundet.

6. PR-KOSTNADER
Ut over bruk av konsulenter som nevnt over er det ikke brukt esterne PR-byrå.

Kontaktpersoner:
Tore Hordnes, president Norges Friidrettsforbund: 416 73 717
Kjetil Hildeskor, generalsekretær Norges Friidrettsforbund: 901 50 944

