Drammen 9. februar 2018

Til Idrettsstyret.
Vedlagte brev er en del av referat fra styremøte i Buskerud Idrettskrets 30.01.18.
ANGÅENDE TILLITEN TIL STYRET I NORGES IDRETTSFORBUND.
Konklusjon; Styret i Buskerud idrettskrets ønsker å uttrykke sin frustrasjon over den tillitskrisen
norsk idrett har kommet i ved å tildele Idrettsstyret det som best kan beskrives som et «oransje
kort». Samtidig ser vi at det er tatt nødvendige grep og vi har konkludert med at det nå er mest
hensiktsmessig å gi det sittende styret arbeidsro fram til Idrettstinget i 2019.
Buskerud Idrettskrets har i styremøte 30.01 under behandlingen av sak 125/16-18 behandlet
hvorvidt kretsstyret har tillit til styret i Norges Idrettsforbund (Idrettsstyret). Vi hadde en omfattende
drøfting av situasjonen i norsk idrett og vi ble enige om at vi skulle komme med følgende uttalelse:
Kretsstyret i Buskerud Idrettskrets ser med bekymring på norsk idretts omdømme. Det har vært en
rekke hendelser som har medført omfattende skriverier i media og det har kommet flere
henvendelser til oss som enkeltpersoner i styret. Vi har også mottatt skriftlige henvendelser til oss
som organisasjonsledd fra idrettsråd, klubber og enkeltpersoner.
De fleste henvendelsene ber oss om å skifte ut toppledelsen i norsk idrett. Styret i Buskerud
idrettskrets er et demokratisk valgt styre satt til å representere alle som er medlemmer av idrettslag i
Buskerud. Med dette utgangspunktet har vi lyttet til alle som har tatt kontakt, vi har snakket med
mange andre og vi har som sagt hatt en omfattende drøfting på styremøtet den 30.01.
Buskerud Idrettskrets bad i november 2016 Idrettsstyret om å omgjøre vedtaket om å begrense
innsynet til perioden etter 2015. Se faksimile av vedtaket i firkanten nedenfor.
Sak 43 /16-18 Åpenhet i norsk idrett
Vedtak: BIKs styre diskuterte hvordan idretten på alle nivåer bør følge opp Bernanderutvalgets rapport: «Innsyn, åpenhet og
tillit». Styret har i den forbindelse også diskutert saken om innsyn i NIFs regnskaper og bilag. Styret har forståelse for at
sittende idrettsstyre i første omgang valgte å åpne for innsyn i de regnskapene som de selv har ansvar for. Imidlertid viser
utviklingen i saken at dette ikke er nok til å legge saken død. Styret i BIK anmoder derfor idrettsstyret om å omgjøre vedtaket
om å sette en tidsgrense for innsyn i dokumentasjonen rundt regnskapene. BIK registrerer at denne saken nå er i ferd med å
spre seg til regionale og lokale ledd i idretten og i media. BIKs styre mener at full åpenhet på alle områder er eneste måte å
sikre idretten et godt omdømme på. BIKs styre er samtidig opptatt av at en ikke må iverksette tiltak som fører til unødig
byråkrati for lokale tillitsvalgte som jobber på frivillig basis.

Vi var med det det første organisasjonsleddet i idretten som gjorde et slikt skriftlig vedtak. Dessverre
etterkom ikke Idrettsstyret vår henvendelse. Vedtak om innsyn før 2015 ble imidlertid gjort på norsk
idretts Ledermøte i Bodø våren 2017 - et vedtak vi i Buskerud ga vår fulle tilslutning.
Det har i tiden etter at åpenhetsdebatten startet kommet en rekke vedtak. Vi er dog enige med de
som hevder at disse har vært dårlig kommunisert og at Idrettsstyret ikke har nådd fram verken i
media eller til folkeopinionen med det som har blitt gjort av endringer. Det må vi som regionalt
organisasjonsledd være med på å ta vår del av ansvaret for. Sammen med de andre idrettskretsene
og særforbundene kunne sikkert vi også ha stilt opp på en bedre måte, støttet Idrettsstyret og fortalt
om hva som etter hvert ble vedtatt og implementert.
Det er allikevel Idrettsstyret som har hovedansvaret for dette og de må erkjenne at noe av den
kritikken som er kommet har vist seg å være berettiget. Derfor ønsker vi billedlig å gi Idrettsstyret
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oransje kort for svak håndtering og dårlig kommunikasjon i denne perioden. De skal like fullt ha for
at de på sikt har etterkommet nær alle henstillinger og at de ved informasjonsmøtet på Gardermoen
24.01 ga en ryddig beskrivelse av de ulike tiltakene som er iverksatt.
Når det gjelder kravet om å innkalle til ekstraordinært Ting for der å fremme mistillit og kaste
Idrettsstyret, så har vi etter en omfattende drøfting kommet til den konklusjonen at det ikke vil være
formålstjenlig for norsk idrett. Et nytt styre vil måtte bruke mye tid på å sette seg inn i
situasjonsbildet og forberede det kommende Idrettstinget i 2019. Dette sammenfaller med en
omfattende administrativ omorganisering, deriblant skifte av generalsekretær og vi anser det derfor
å være mest hensiktsmessig å la Idrettsstyret få sitte ut perioden og sørge for en god implementering
av de vedtak som nå er gjort.
Vi ønsker å avslutte begrunnelsen om ikke å be om ekstraordinært Idrettsting ved å vise til de
endringer som er gjort av det sittende Idrettsstyret;



Det er tilsatt ny generalsekretær og sentralleddet er redusert med nær 20 stillinger det siste året
I tillegg til anbefalingene fra Bernanderutvalget som i hovedsak nå er implementert i
organisasjonen så har Riksrevisjonen hatt tilsyn, det har vært Bokettersyn fra Oslo Kemnerkontor
og Skatteetaten har foretatt undersøkelser
 Det er etablert nye retningslinjer og presisering av allerede eksisterende retningslinjer for
innkjøpsreglement, alkohol, reise og representasjon, avviksrapportering til kontrollkomité,
habilitetsregister og gaver
 Verdiarbeid er én av tre hovedsatsninger i budsjettet for 2018 og det jobbes bevisst for en
kulturendring
 Som en del av implementeringsplanen vil man samtidig arbeide videre med å styrke arbeidet
med eksisterende verdier, NIFs leveregler/verdiplakat, godt styresett, antikorrupsjon og innføring
av en elektronisk varslingskanal
Vi vil runde av med å si at det alltid vil være stor interesse for idretten og at man må forvente at det
også i fremtiden vil rettes mye oppmerksomhet mot pengebruk og forvaltning. Idrettsstyret og vi i
underliggende organisasjonsledd har nå en felles utfordring i å gjenvinne den verdiforankrede tilliten
som er fundamentet for vår bevegelse.
For et drøyt år siden opplevde vi at vi best støttet norsk idrett ved skriftlig å si oss uenige med
Idrettsstyret. Denne gangen mener vi at vi bidrar best ved å unnlate å kaste organisasjonen ut i
ytterligere kaos.

På vegne av styret i Buskerud idrettskrets

Roar Bogerud, Styreleder Buskerud Idrettskrets
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