
Forbundsstyrets uttalelse til kontrollutvalgets beretninger fra 2020 og 2021 

 

Forbundsstyrets uttalelse vedr sak om forvaltning av Olympiatoppmidler for enkeltutøver  

Saken gjaldt henvendelse om tidligere forbundsstyrers disponering av midler fra Olympiatoppen (OLT) 

knyttet til én enkeltutøver i perioden 2015-2020.  

 

Saksgang 

 

Det tilligger forbundsstyret, som øverste organ i NBF mellom forbundstingene, å beslutte saksgang. 

Forbundsstyret anså dette som en enkeltsak (varslingssak) som krevde gjennomgang og vurdering av 

regnskapsførselen knyttet til OLT-midler for én utøver for en bestemt tidsperiode. Styret engasjerte 

derfor forbundets valgte revisor (BDO), og ikke Kontrollutvalget, til å foreta gjennomgangen av saken. 

BDO er helt uavhengig av NBF, noe forbundsstyret fant særlig tillitsvekkende fordi saken involverte 

flere enkeltpersoner som har hatt og/eller har ulike roller i NBF. 

 

Norges idrettsforbund (NIF) støttet forbundsstyrets saksgang og det følger av NIFs «Veiledning for 

kontrollutvalg»: 

«Hva faller utenfor kontrollutvalgets oppgaver? 

 

Kontrollutvalget skal ikke være en saksbehandler, klageinstans eller varslingskanal. Kontrollutvalget har 

ingen myndighet til verken å fatte, omgjøre eller overprøve vedtak. Videre skal kontrollutvalget ikke være 

en arena for idrettspolitikk, eller overprøve idrettspolitiske beslutninger. Det er selve kontrollperspektivet 

som skal legge føringer for arbeidet i kontrollutvalget.  

 

Dette betyr at kontrollutvalget skal holde seg på et overordnet nivå ved utførelsen av sine oppgaver, og 

ikke gå inn i enkeltsaker. I motsatt fall vil kontrollutvalget gå utenfor sin myndighet som kontrollorgan. 

Dette vil dessuten kunne føre til at kontrollutvalget blir en arena for omkamper om vedtak fattet på 

årsmøtet/tinget eller i styret, noe som er svært uheldig og som kan skape usikkerhet omkring det aktuelle 

vedtaket.» 

 

Behandling av saken 

BDO foretok gjennomgangen sammen med kontrollkomiteens leder og utøvers representanter, hvor 

en rekke av bilagene ble gjennomgått i detalj og hvor man kunne be om innsyn i de bilag man ønsket. 

NBFs generalsekretær bistod med tilgang til bilag og regnskapssystemer. Styret deltok ikke i 

gjennomgangen.  

BDO konkluderte med at midlene fra OLT i all hovedsak ble disponert i tråd med tildelingskriteriene i 

sin «Rapport om bruk av tildelte midler fra OLT 2015-2020» av 19.01.2021. 

Forbundsstyret la til grunn BDOs rapport for sin konklusjon i saken. Videre har forbundsstyret vedtatt 

å endre sine regnskaps- og arkiveringsrutiner i tråd med BDO og Kontrollutvalgets anbefalinger.  

Forbundsstyret mener det ikke var riktig at Kontrollutvalget utarbeidet en egen rapport i saken jf. blant 

annet NIFs veileder, men skulle ha holdt seg på et overordnet nivå ved utførelsen av sine oppgaver og 

ikke gått inn i en slik enkeltsak, og avgitt sin beretning til Badmintontinget i tråd med sin lovpålagte 

rolle. 

Styret i NBF 


