
            

      

Forslag til lovendring - Idrettstinget 2019 

Fra: Oslo Idrettskrets 

Tittel på forslag:  Nytt 5.ledd i § 4-6 Utvalg og komiteer  

 

Forslag: 

Forslag til nytt 5.ledd i § 4-6 

 
§ 4-6     Utvalg og komiteer 

 
(5)  Idrettens ressursgruppe for granskning av økonomisk kriminalitet kan på forespørsel 

bistå organisasjonsleddene med å veilede, klarlegge, underbygge og dokumentere 
faktiske forhold og ansvarsforhold ved uønsket eller ekstraordinær hendelse.  

 

 

Begrunnelse: 

Vi foreslår dette fordi: 

• Norsk idrett har et ansvar for å forebygge, opplyse og utrede egne saker der mistanke om 
økonomisk kriminalitet foreligger. 

• Norsk idrett må ha kompetanse og virkemidler til å forhindre økonomiske tap og forhindre 
omdømmetap. 

 

Idretten mottar og forvalter årlig betydelige midler fra det offentlige, fra private og fra idrettens 

medlemmer. Dette medfører et særlig ansvar for å kontrollere, forebygge og forhindre økonomisk 

kriminalitet innen egen organisasjon.  

Idretten som økonomisk industri gir mulighet for betydelig økonomisk vinning. Grådigheten og dens 

kraft tiltrekker seg den kunnskap, kompetanse og bistand som er nødvendig for å begå økonomisk 

kriminalitet. Oslo Idrettskrets er godt kjent med at idretten tiltrekker seg velorganiserte kriminelle 

grupper med betydelige ressurser.  

Økonomisk kriminalitet kan defineres som "Profittmotivert, lovstridig handling som begås innenfor 

eller med utspring i økonomisk virksomhet som i seg selv er lovlig". Rettspraksis, politianmeldelser og 

saker håndtert internt i idretten viser at idretten i økende omfang er arena for slik kriminalitet. Hvert 

av tilfellene er en belastning for det berørte organisasjonsledd spesielt og idretten generelt. 

Idrettens ansvar som problemeier og fornærmet er derfor først og fremst å forebygge, opplyse og 

utrede egne saker og erstatningskrav der det er mistanke. 



Idrettens ressursgruppe for granskning er slik Oslo Idrettskrets foreslår i samsvar med praksis i flere 

private og offentlige virksomheters utrederavdelinger. Til sammenlikning kan nevnes at 

forsikringssikringsbransjen, NAV, Forsvaret og banknæringen de siste tiår har bygget opp slike 

enheter med spisskompetanse på økonomisk kriminalitet i egen organisasjon. Oppgavene er å 

forebygge og avdekke økonomisk svindel, klarlegging av faktum i saker av en viss størrelse, 

samarbeide med politiet samt å utvikle og formidle intern og ekstern opplæring og informasjon innen 

fagområdet. Dette fordrer en kompetanse hverken idrettslag, idrettskretser eller særforbund 

besitter. 

Den samfunnsmessige reaksjon i form av etterforskning, tiltale og straff er forbeholdt politi og 

påtalemyndighet. Granskning er en undersøkelse som idretten må sette i verk i forbindelse med 

uønsket/ekstraordinær hendelse. Formålet med granskning er å klarlegge faktiske forhold og 

ansvarsforhold.  

Oslo Idrettskrets ser for seg en ressursgruppe som innledningsvis består av minimum 1 jurist, 1 

utreder/gransker og 1 revisor. 

Etablering og drift av enheten vil medføre kostnader for idretten, men vil samtidig forebygge, 

redusere og forhindre tap i form av økonomisk kriminalitet. Til fradrag for utgiftene kommer også 

tilkjente erstatningskrav. Den potensielle kostnaden for norsk idrett i form av omdømmetap ved å 

ikke etablere en slik sentral ressursgruppe kan bli svært stor. 

Idrettsstyret skal vedta saksbehandlingsregler for Idrettens ressursgruppe. 
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