
Veileder for organisasjonsledd som skal sende sak til 

påtalenemnda ved å anmode om påtale 
 

Veilederen er laget for idrettslag og andre organisasjonsledd som ønsker å løfte en sak til 

påtalenemnda og domsutvalget. Prosessen kan ofte være krevende og informasjon om hva 

man faktisk må gjøre er ikke alltid like lett å finne. Veilederen skal være et verktøy for å 

forenkle fremgangsmåten og sikre at informasjon om veien til domsutvalget og 

påtalenemnda er mer tilgjengelig for organisasjonsledd.  

 Hva er påtalenemnda sin funksjon?  

Påtalenemnda bistår organisasjonsledd og privatpersoner med å løfte saker til NIFs 

domsutvalg. De vurderer om det er grunnlag for å påtale saken (om saken egner seg for 

domsutvalget og at det er et faktisk grunnlag for å løfte saken), og formulerer en påtale til 

domsutvalget. Tidligere har idrettslag og andre organisasjonsledd måttet gjøre dette selv, 

noe som har vært krevende både rent praktisk og økonomisk. Det er fortsatt mulig for 

organisasjonsledd som ikke vil benytte seg av påtalenemnda å formulere en påtale og føre 

saken i domsutvalget selv. Det er også slik at dersom påtalenemnda avviser saken eller ikke 

finner grunnlag for å påtale saken har organisasjonsleddet mulighet til å gjøre dette på eget 

initiativ.   

 Hvem kan anmode om påtale? 

Både organisasjonsledd (idrettslag, idrettskrets, særkrets/region, særforbund og NIF), og 

privatpersoner som er medlem i idrettslag i NIF kan anmode påtalenemnda om å sende 

saken til NIFs domsutvalg. Med organisasjonsledd menes styret i organisasjonsleddet. I 

praksis er det likevel ofte styremedlemmer/daglige ledere eller andre ansvarspersoner som 

sender inn saken på vegne av styret i organisasjonsleddet. Det er da nødvendig at styret 

beslutter i eget vedtak at organisasjonsleddet skal anmode om påtale, og at et av 

styremedlemmene (den som fyller ut skjemaet og sender saken til påtalenemnda) har 

fullmakt til å oversende saken til påtalenemnda.  

 Hva betyr det å anmode om påtale? 

Det å anmode NIFs påtalenemnd om påtale, betyr at man ber dem vurdere om det er et 

grunnlag for at saken skal påtales. Det å påtale saken betyr at man sender saken til NIFs 

domsorganer for brudd på NIFs straffebestemmelser. Dersom påtalenemnda etter en 

vurdering påtaler saken «overtar» de saken. Dette innebærer at det er påtalenemnda som 

har ansvar for saken videre og for at den føres for domsutvalget. Dette vil si at 

organisasjonsleddet som har anmodet om påtale slipper det praktiske og økonomiske 

ansvaret videre. Det innebærer også at organisasjonsleddet som har oversendt saken til 

påtalenemnda ikke kan instruere påtalenemnda når det gjelder innholdet i påstanden, hvilke 

vitner som skal føres, eller om en avgjørelse skal ankes. Påtalenemnda vil kunne be om 

synspunkter, men det er nå opp til påtalenemnda å ta disse vurderingene. Nemnda blir selv 

part i saken, og den som anmoder har ikke noen rolle i saksforberedelsen eller under en 

høring for NIFs domsutvalg. De har heller ingen partsrettigheter eller innsynsrett i saken, 



men vil få tilsendt påtalevedtaket i saken og bli informert om utfallet. Organisasjonsleddet 

vil ikke ha ansvar for ev. sakskostnader. 

 Hvilken veiledning får jeg på veien? 

NIF har en egen rådgiver som bistår organisasjonsledd som ønsker at en sak skal vurderes av 

påtalenemnda. Her vil styret eller administrasjon i et idrettslag, idrettskrets, særkrets/region 

eller særforbund kunne henvende seg for å få råd og veiledning til hvordan man kan løfte en 

sak til NIFs påtalenemnd. Man vil kunne få bistand til å fatte vedtak, fremskaffe tilstrekkelig 

dokumentasjon og utfylling av det elektroniske skjemaet for anmodning om påtale. 

Rådgivningen tilpasses den konkrete saken, men består vanligvis av to teams/telefonmøter. I 

første samtale gjennomgås saken og organisasjonsleddet vil få hjelp til å kartlegge hva som 

må fremskaffes av informasjon og få veiledning i hvordan skjemaet for anmodning om påtale 

skal utfylles. I neste samtale går man sammen igjennom skjemaet som er fylt ut og hvilken 

dokumentasjon som skal lastes opp. Veileder i NIF kan kontaktes på: 

Kristin.Kvam@idrettsforbundet.no.  

 Hvordan går jeg frem for å anmode om påtale? 

Det er noen steg som må være gjort før man kan sende en anmodning om påtale til 

påtalenemnda.  

For det første må saken være godt nok opplyst til at påtalenemnda har grunnlag for å 

vurdere påtalespørsmålet. Påtalenemnda er ikke et etterforskningsorgan, og har derfor ikke 

mulighet til å kontakte vitner og innhente dokumentasjon, så dette må gjøres før man sender 

saken til nemnda. Eksempelvis er det viktig å oversende sammendrag av forklaringer fra den 

som er utsatt, varsler, den det er varslet om eller andre vitner. Dette gjelder også kopi av 

eventuelle bilder/dokumentasjon, vedtak, dommer og f. eks advarsler som er sendt til den 

det er varslet om.  

Det er viktig at alle dokumenter i saken enten oversendes i original eller er bekreftet med 

underskrift eller annet fra den som har gitt den. Referater fra samtaler bør alltid bekreftes fra 

den som har gitt forklaringen. Dette handler om at påtalenemnda må kunne stole på at 

informasjonen er riktig og bygge videre på dette, og det er derfor viktig med dokumentasjon 

som bekrefter og underbygger det man mener har skjedd. Hva som er nødvendig å gjøre på 

forhånd i den aktuelle saken kan variere, og dette kan man få hjelp til av veileder i NIF.  

For det andre må det fattes et vedtak i styret om at organisasjonsleddet ønsker å anmode om 

påtale (sende saken til påtalenemnda). Eksempel på formulering på vedtaket er:  

«Vedtak: 

1) Styret i [navn på organisasjonsleddet] har på bakgrunn av [legg inn en helt kort 

og overordnet beskrivelse av bakgrunnen for anmodningen] besluttet å anmode 

NIFs påtalenemnd om å påtale [navn på den/de som ønskes påtalt] for brudd 

på NIFs straffebestemmelser [og suspendere vedkommende] 

 

2) Styret gir [navn på den/de som får fullmakt til å følge opp saken] fullmakt til å 

sende en anmodning om påtale til NIFs påtalenemnd og følge opp ev. 

kommunikasjon med nemnda.» 
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Til slutt må skjemaet for anmodning om påtale fylles ut. Skjemaet for organisasjonsledd 

finner du på: Portal for NIFs påtalenemnd (mittvarsel.no) Er du usikker på noen av 

spørsmålene er det bare å ta kontakt med veileder i NIF. Det er også linket til en egen 

veileder som forklarer hva man ønsker svar på under de ulike spørsmålene hvis man går inn 

på skjemaet. Husk også å legge ved relevant informasjon, dokumenter/bilder, vedtak osv. 

når du sender skjemaet.  

 Hva skjer når saken er oversendt til påtalenemnda? 

Når du har sendt inn saken mottar du en automatisk kvittering fra portalen om at 

anmodningen er mottatt. Påtalenemnda vil så bekrefte at saken er oversendt til behandling. 

Utover dette vil avsender av saken kun bli kontaktet av påtalenemndas sekretariat ved 

behov.  

Personer som organisasjonsleddet sender inn en anmodning om påtale om, får alltid 

informasjon om at saken er sendt inn og får innholdet i anmodning om påtale. De vil også få 

mulighet til å sende inn sine kommentarer til anmodningen innen en fastsatt frist. Dette for 

å ivareta behovet for innsyn og kontradiksjon for den som vurderes påtalt. 

Påtalenemnda vurderer deretter om saken anses tilstrekkelig opplyst til at nemnda kan fatte 

en påtalemessig avgjørelse i saken. Dersom påtalenemnda mener at saken ikke er 

tilstrekkelig opplyst, kan nemnda be den/de som har sendt saken over om å gi informasjon 

som påtalenemnda mangler. 

Når påtalenemnda mener saken er tilstrekkelig opplyst, beslutter nemnda om det skal tas ut 

påtale eller ikke.  Påtalenemnda utarbeider et skriftlig påtalevedtak, som inneholder en kort 

redegjørelse for sakens faktum, en bevisvurdering og vurdering av spørsmålet om påtale. 

Spørsmål om påtale innebærer om saken skal påtales til NIFs domsutvalg eller ikke. 

Påtalenemndas vedtak kan ikke ankes, men organisasjonsleddet kan imidlertid selv fremme 

påtale dersom de er uenige i påtalenemndas vedtak.  

Dersom påtalenemnda beslutter å påtale et forhold til NIFs domsutvalg, er det nemnda som 

blir part i saken. Påtalenemnda kan også beslutte å begjære suspensjon, og kan, som part, 

også anke en avgjørelse fra NIFs domsutvalg til NIFs appellutvalg. 

Organisasjonsleddet har ingen partsrettigheter eller innsynsrett i saken, men vil få tilsendt 

påtalevedtaket i saken og bli informert om utfallet. Organisasjonsleddet vil ikke ha ansvar for 

ev. sakskostnader. 

 Bør personen det er varslet om suspenderes mens saken behandles? 

Suspensjon kan kun besluttes av domsutvalget, og dersom det er grunn/nødvendig å 

suspendere den det er varslet om mens saken vurderes må anmodning sendes direkte til 

domsutvalget eller via påtalenemnda.  

For å kunne ilegge en suspensjon kreves det at det foreligger særlige grunner. Dette vil typisk 

kunne være situasjoner der det er behov for at personen fjernes i sitt tillitsverv i påvente av 

en avgjørelse. Dette er ofte tilfellet i mer alvorlige saker, eller i saker der den utsatte slutter å 

delta på ulike aktiviteter i idretten fordi den det er varslet om fortsatt er til stede. Det er også 

viktig å være klar over at suspensjon av ansatte ikke kan gjennomføres av idrettens 

domsutvalg, men må håndteres i det arbeidsrettslige sporet.  

https://portal.mittvarsel.no/skjema/skjema-for-organisasjonsledd/gIlh7dmVMs1KPu6U.1403/send?lang=


En anmodning om suspensjon må inneholde informasjon om hvorfor man ønsker 

vedkommende suspendert, og det bør også komme frem i styrevedtak at man ønsker 

vedkommende suspendert. Er det aktuelt med suspensjon anbefales det at man tar kontakt 

med veileder i NIF Kristin.Kvam@idrettsforbundet.no, så vil man få bistand til å skrive en 

anmodning om suspensjon. 
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