
 

 

PRESSEMELDING 
        Drammen, 23.04.2019 
 
 
«Vær Varsom» - Uautorisert granskningsrapport på avveier! 
 
Norges Motorsporforbund er blitt kjent med at en «uautorisert granskningsrapport» er blitt 
offentliggjort i sosiale medier og distribuert til ulike nyhetsredaksjoner. Håndtering av 
granskningsrapporten reguleres av personvernbestemmelsene, og det henstilles til «Vær 
varsom-plakaten». 
 
Norges Motorsportforbund kan foreløpig gi følgende faktaopplysninger om 
granskningsrapporten og håndteringen av denne. 
 
Granskningsrapporten har tittelen: «Rapport fra rådgivende mentor Anne Grethe Solberg 
i Norges Motorsportforbund (NMF)», signert 16.03.2019 av Anne Grethe Solberg. 
 
Solberg presenterte sin granskningsrapport under et annet saksframlegg i forbundsstyret 
i Norges Motorsportforbund, 16.03.2019, umiddelbart i forkant av at 6 styremedlemmer 
fremmet forslag om å votere over et «mistillitsforslag» mot president Per Velde. Solbergs 
granskingsrapport inneholdt en rekke påstander om presidenten.  
 
Under møtet og etter presentasjonen av rapporten ble Solberg, forbundsstyret og 
generalsekretæren minnet om at påstandene ikke var dokumentert, og at presidenten 
verken var gjort kjent med granskingen eller påstandene. Det ble også opplyst om at 
rapportens innhold er regulert av personopplysningsloven. Deretter trakk Solberg 
granskingsrapporten tilbake. 
 
Solberg har likevel i etterkant oversendt granskningsrapporten via mail til 
generalsekretær Tony Isaksen. Generalsekretæren har deretter sendt 
granskningsrapporten videre til NIF v/Rune Midthaug, leder for organisasjon og 
kommunikasjon, som har opplyst at NIF ikke har bedt om granskingsrapporten eller 
ønsket å få den tilsendt. 
 
Solberg hevder å ha utført granskningen på eget initiativ. Granskningen er utført utenfor 
Solberg mandat som mentor. Solberg var utpekt som mentor av NIF, og ble engasjert av 
Norges Motorsportsportforbund fra 27.06.2018 for å gi støtte til forbundets administrative 
organisering og bistå generalsekretæren strategisk i arbeidet med å etablere riktig og 
tilstrekkelig kompetanse i forhold til prioriterte oppgaver. Samt gi støtte til organiseringen 
av arbeidet mellom styret og administrasjonen og bistå styret og generalsekretæren i 
prosessen med å etablere en tydelig rolleforståelse og godt samarbeid. Engasjementet 
med Solberg er utløpt og avsluttet. 
 
Det kan også være relevant å opplyse om at det pr. dato ikke foreligger protokoll med 
gyldig vedtak om mistillit til presidenten. Forbundsstyret vedtok 28.03.2019 å stille alle 
styreplasser til disposisjon, og har innkalt til ekstraordinære seksjonsårsmøter og 
ekstraordinært forbundsting den 4. og 5. mai 2019. 
 
Norges Motorsportforbund vil gjennomgå forbundets rutiner for håndtering av 
personsensitive opplysninger. 



 

 

 
 
 
Kort om Norges Motorsportforbund 
Norges Motorsportforbund (NMF) er et fleridrettsforbund i Norges idrettsforbund og 
olympiske og paralympiske komité (NIF). Norges Motorsportforbund er landsdekkende 
med rundt 300 idrettsklubber og 37.000 medlemmer. Forbundet organiserer 19 ulike 
idrettsgrener i fire seksjoner: motorsykkelidrett, snøscooteridrett, radiostyrt motorsport og 
båtsport. Idrettsaktivitetene representerer et bredt idrettsmangfold i norsk idrett i tråd med 
nasjonale idrettspolitiske målsetninger definert i Stortingsmelding 26, «Idrettsmeldingen».  
 
Visjonen er «Motorsportglede til folket!» og idrettstilbud starter ved 5 årsalderen og utgjør 
et viktig idrettstilbud til barn, ungdom og voksne. Motorsportutøvere opparbeider unike 
mestringsferdigheter, teknologikunnskap og risikoforståelse, som også er meget positivt i 
arbeidet med trafikksikkerhet og sjøsikkerhet. Norges Motorsportforbund har 5 utøvere 
med stipend fra Olympiatoppen, og i fjor oppnådde våre utøvere 85 internasjonale 
medaljer i Nordisk, EM og VM. 
 
 
Kontaktinformasjon 
Per Velde – president i Norges Motorsportforbund 
Mobil: 911 26 515 
Epost: president@nmfsport.no 
 


