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Lokalt presseoppslag?



Brukernavn
Presentasjonsnotater
Deltakere var bl.a. Karen Espelund, styremedlem i UEFA og tidligere generalsekretær i NFF, Trond Alstad, organisasjonsdirektør i RBK, Lars Johnsen, journalist i «Josimar» – tidsskriftet om fotball. «Navnet Josimar dukket første gang opp i vår bevissthet 12. juni 1986. VM i Mexico var i gang, og i Brasils tredje kamp dukket det opp en fantastisk høyreback vi aldri hadde sett før. Spilleren het Josimar, og scoret et par uforglemmelige mål mot Nord-Irland og Polen. VM i Mexico gikk av staben da vi var 10 år gamle. Derfor passer det seg å oppkalle bladet etter en spiller vi ble kjent med akkurat da.»



Hemmelighold og ledere uten økonomisk bakgrunn har skapt ukulturen som rår i 
idretten. Det mener Peter Ringstad i Tax justice network.

– Vi prøver å gjøre noe med strukturer og muligheter selskapene har i dag til å skjule 
penger og eierskap, og til å holde økonomisk virksomhet skjult fra det som 
offentligheten har innsyn i.

Ringstad er rådgiver i organisasjonen som ønsker å gjøre det vanskeligere for ledere i 
idretten å drive økonomisk kriminalitet. Hemmelige eierskap, skjulte overgangssummer 
og kampfiksing, er noen av idrettens store utfordringer, og organisasjonen ønsker mer 
oppmerksomhet rundt dette.





• «Ideelle idrettsorganisasjoner styrer seg selv og kan lage 
sine egne regler. Til tross for stadig mer penger i idretten er 
det lite innsyn og kontrollmuligheter. Dette danner grobunn 
for korrupsjon, skattesnusk og annen økonomisk 
kriminalitet i rike og fattige land. Når ble idretten et fristed 
for arroganse, korrupsjon, usolidariske ledere og snuskete 
prosesser?» skrev landslagsspiller Tom Høgli på NRK i 2015. 

• FIFA er blitt omtalt som "korrupsjon satt i system». 
• Stortingspolitiker Gunnar Gundersen (H) har i mediene 

uttalt seg kritisk til Norges manglende vilje til å gå hardt ut 
mot FIFA i forbindelse med VM i Qatar. Hvordan bør 
idrettsøkonomien reformeres?



1) How do you explain financial fair play in one sentence?
- Financial fair play is about improving the overall financial health of
European club football.

BBC meldte i 2014 at UEFA hadde gitt 20 klubber i Europa slike straffetilbud 
for brudd på Financial Fair Play (FFP). Regelverket skulle sikre at klubbene drev 
forsvarlig og bærekraftig. Det vil si unngå særlig skadene som følger av at en 
hysterisk rik person overtar klubb, spruter inn penger og leker en periode for 
så å forlate klubben uten inntekter, men med kostnadsforpliktelser langt opp 
over ørene. Ved siden av at det er sportslig unfair at en klubb litt tilfeldig 
dopes opp på milde gaver fra en rik fantasilliardær, skader det fotballen i det 
øyeblikket rikingen trekker seg ut. Korthuset ramler sammen og påfører 
skade til alle klubbene, seriespillet og fotballens anseelse.

UEFAs FFP

Brukernavn
Presentasjonsnotater
The Telegraph i London meldte at Manchester City var en av klubbene som straffes i denne runden. Avisen erfarte at klubben kunne få en bot og kunne bli nektet å stille med en full 25 manns tropp til Champions League i 2015. Begge deler kunne selvfølgelig skade klubben. Men en bot er neppe hva klubbeier Sjeik Mansour er mest redd for. 2015–16 season[edit]On 11 September 2015, due to improved financial conditions, the sanctions on Manchester City and Paris Saint-Germain were partially lifted.[216] On 18 January 2016, Hull City, Panathinaikos and Sporting CP have exited the settlement agreement, but Galatasaray had broke the break-even requirement.[217] On 2 March 2016, the club received a two-year ban from European football.[218]Sanction and settlements of 4 clubs[edit]On 20 May 2016, four clubs signed settlement agreement with UEFA:[219]Kazakhstan Astana – €2 million fine, of which €1.5 million suspended. Squad reduced to 22 players. Transfer spending restrictions, required to break-even in 2018Croatia Dinamo Zagreb – €200,000 fine. Squad reduced to 23 players, require to break-even in 2016.Turkey Fenerbahçe – €7.5 million fine, €5.5 million suspended. Squad reduced to 22 players. Transfer spending restrictions, require to reach a defined employee benefit expenses to revenue ratio, require to break-even in 2019.Turkey Trabzonspor – €2 million fine, €1 million suspended. Squad reduced to 22 players. Transfer spending restrictions, require to reach a defined employee benefit expenses to revenue ratio, require to break-even in 2018.





• I et åpent brev til kulturministeren ber hovedstyret i 
idrettslaget DFI om hjelp til å få bukt med det de 
mener er en ukultur som har utviklet seg i lederskapet 
av norsk idrett.

• Det er leder i hovedstyret i Drøbak-Frogn Idrettslag 
som kritiserer måten idretten i Norge ledes og styres. 

• Leder Sven Ombudstvedt uttrykker «støtte fra grasrota 
i norsk idrett til regjeringen og kulturministeren i deres 
arbeid for å forbedre lederskapet i norsk idrett og 
fjerne den ukultur som har utviklet seg over tid, og i år 
kulminert i noe som bare kan kalles en tillitskrise».



Storm i et vannglass...

• ...eller toppen av isfjellet?
• Hvilket inntrykk sitter vi igjen med?
• Hvordan ønsker idretten å fremstille seg?
• Skjønner menigmann forskjellen på et 

idrettslag og et fotball lag???
• ER det forskjell i kultur, drift, økonomi?



SMSØ
Samarbeid mot svart økonomi er en 

allianse mellom KS, LO, NHO, Unio, YS og 
Skatteetaten. De skal jobbe forebyggende 
og holdningsendrende mot svart økonomi.



Sentrale prioriteringer

• Barn og ungdom (Spleiselaget)
• Forbrukere (Handle hvitt)
• Innkjøp i offentlig sektor og næringslivet 

(Handle hvitt)
• Svart økonomi i bransjer og næringer (Fair 

play)
• En kunnskapsbasert debatt om svart økonomi 

(Samfunnskontakt/media)



Holdningsskapende arbeid

• Idretten skaper idealer
• «Er det lov å jukse så lenge man ikke blir tatt?»
• Aksepterer vi «snarveier»?
• Spleiselaget – opplegg for VG1 og VG2

– Hvorfor betaler vi skatt?
– Sammenhengen mellom skatt og velferd!
– Fellesskapets forpliktelser



Hva kan vi bidra med?

• Holdningsskapende arbeid blant ungdom
– ....og foreldre og besteforeldre!

• Informasjon om regelverket
• Veiledning om hvordan gjøre det riktig
• Stille på medlemsmøter, årsmøter etc.
• Tverretatlig samarbeid



Kampanje

• SVART ARBEID er ikke FAIR PLAY!
• Gi SVART ARBEID rødt kort!

Bevisst holding til at juks ikke er tillatt i verken 
idretten eller i økonomien.



Aktuelle web-sider

• www.samarbeidmotsvartokonomi.no
• www.handlehvitt.no
• www.spleiselaget.no
• http://hypergames.no/byen/

http://www.samarbeidmotsvartokonomi.no/
http://www.handlehvitt.no/
http://www.spleiselaget.no/
http://hypergames.no/byen/


Spørsmål?

...takk for sei...
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