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Orientering om endringer i Finansielt Oppfølgingssystem (FOS)
På bakgrunn av innspill og erfaringer fra klubber, NTF og NFFs administrasjon, har
administrasjonen i NFF sett på å endre eksisterende FOS versjon (FOS versjon 2.1).
Etter gode og konstruktive drøftinger i løpet av 2019 mellom klubbene, NTF og NFF,
vedtok Forbundsstyret i Norges Fotballforbund å endre FOS fra versjon 2.1 til versjon
3.0 i sitt møte 16.01.2020. Det ble bestemt at FOS v3.0 tas i bruk fra og med
rapportering den 01.09.2021, som gjelder regnskapet for første halvår 2021.
Siden dette nå er vedtatt innført for klubbene i Eliteserien og OBOS-ligaen, ser man
det som formålstjenlig å innføre samme versjon for klubbene PostNord-ligaen, slik at
man følger samme versjon til enhver tid. I tillegg mener NFF og klubbene i
Eliteserien og OBOS-ligaen at den nye modellen er bedre og mer nøyaktig enn
eksisterende modell. Administrasjonen i NFF har derfor presentert denne endringen
for styret i Divisjonsforeningen. Siden styret i Divisjonsforeningen stiller seg positiv
til en slik endring også for klubbene i PostNord, vil Forbundsstyret i NFF behandle
forslag om endring.
FOS v2.1 vs FOS v3.0
De etablerte rammene i forhold til det finansielle oppfølgingssystemet vil stå
uforandret, og det vil ikke være forandringer i parameterne, multiplikatorene og
maksimum og minimum poengfangst for de ulike parameterne. Det er
indikatormodellen som er forandret, som gjør at man får mer nøyaktig måling av
hver enkelt klubbs økonomi. Overgangen til en slik (glidende) modell gjør at man
treffer mer presist i forhold til parameterne og at man unngår store hopp i poeng ved
marginale forskjeller. Man har utarbeidet en modell som vil gi så like utslag i poeng
(totalt) i FOS som mulig i forhold til v2.1. Allikevel vil noen klubber gå litt opp i
poeng, mens noen vil gå litt ned i poeng.
Det vil foreslås at FOS v3.0 tas i bruk fra og med rapportering den 01.09.2021, som
gjelder regnskapet for første halvår 2021. Det samme gjelder for klubbene i
Eliteserien og OBOS-ligaen. Videre vedtok Forbundsstyret et overgangsreglement fra
FOS v2.1 til FOS v3.0 for klubbene i Eliteserien og OBOS-ligaen. Man ønsker et likt
overgangsreglement for klubbene i PostNord-ligaen.
Overgangsreglement:
Når man går fra en FOS-versjon til en annen, er det behov for å etablere et
overgangsreglement som ivaretar de eventualiteter man vil møte. Siden man hadde
gode erfaringer med overgangsreglementet fra FOS v1.0 til FOS v2.1, legger man opp
til en likt overgangsreglementet denne gangen:
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Klubber som er inne i handlingsplan for FOS v2.1 må følge denne til planens
opprinnelige sluttdato.
Kontinuitetsprinsippet er laget slik at klubber ikke kan være i kategori I i mer enn
36 måneder innenfor en periode på 60 måneder. Prinsippet er viktig for å sikre at
klubbene ikke faller tilbake når de får etablert kategori II eller bedre økonomi. I
forhold til målingen innenfor kontinuitetsprinsippet skal klubbene fortsatt måles
innenfor FOS v2.1 og også innenfor FOS v3.0. Det vil ikke være tillatt å være i
kategori I i mer enn 36 måneder i løpet av 60 måneder, verken etter FOS v2.1 eller
FOS v3.0.
Før man måles opp mot FOS v3.0, ved rapportering per 30.06.2021, vil FOS v2.1
være gjeldende, og FOS v3.0 vil kun være retningsgivende. Likevel skal
klubblisensadministrasjonen gi denne informasjonen til klubbene etter hver
halvårsrapportering slik at klubbene er klar over hvordan de ligger an i forhold til
begge versjonene.
Indikatormodellen til FOS v3.0 og regneark for utregning av poeng ligger vedlagt
dette brevet.
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