Forslag til vedtak - Idrettstinget 2019
Fra:

Oslo Idrettskrets

Tittel på forslag:

Utrede idrettsombud

Forslag til vedtak:
Idrettsstyret skal utrede et idrettsombud i norsk idrett.
Begrunnelse for forslaget:
Vi foreslår dette fordi:
•
•
•

Norsk idrett skal ivareta og rådgi medlemmer som blir utsatt for usaklig eller uforholdsmessig
forskjellsbehandling
Kritikkverdige forhold i idretten skal kunne varsles til et uavhengig organisasjonsledd
Norsk idrett skal sørge for god forvaltningspraksis i alle ledd

NIFs formål er å arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett etter egne ønsker og
behov, uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.
Dessverre opplever noen å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. Da lever
ikke idretten opp til sitt verdigrunnlag. Det må være i alles interesse at idretten faktisk ivaretar alle
enkeltmedlemmenes rettssikkerhet og forestår forsvarlig rådgivning og oppfølging av personer som
mener seg urettmessig eller usaklig behandlet.
I dag finnes det en varslingskanal på Idrettsforbundet.no som ansatte i Idrettsforbundet og eksterne
kan benytte. Varselet må gjelde forhold i NIF sentralt, Olympiatoppen eller idrettskretsene.
Forhold ved andre organisasjonsledd, f.eks. særforbund og idrettslag, må varsles direkte til det
organisasjonsleddet det gjelder. Det er en svakhet ved dagens ordning at personer som ønsker å
varsle om forhold i sitt idrettslag eller særforbund må rette varselet til samme sted. Idrettslag og
særforbund kan ha en egeninteresse i å ikke ta varsler på alvor hvis varselet gjelder forholdene ved
egen organisasjon eller ledende personer. Det kan også være en fare for at varslere i et idrettslag
ikke vil sende inn klager fordi de lett kan bli avslørt, pekt på og isolert der forholdene er små og
gjennomsiktige. Det må derfor være en mulighet til å varsle til et overordnet ledd.
Et Idrettsombud kan arbeide etter mønster fra sivilombudsmannen, som en selvstendig og uavhengig
instans som har mandat til å gjennomføre kontroll av idrettens forvaltning og saksbehandling på

bakgrunn av klager fra enkeltpersoner og organisasjonsledd. Idrettens forvaltning oppleves i mange
sammenhenger som ikke tilfredsstillende. Berørte parter har ingen rett til å uttale seg før vedtak blir
fattet og det finnes ingen generell klageadgang. Et Idrettsombud vil legge press på
idrettsorganisasjonene for å forbedre egen forvaltningspraksis. Norsk idrett mottar årlig store
offentlige tilskudd og det er gode grunner til å sikre en forvaltningspraksis på høyeste nivå.
Eksempler på hva det bør kunne varsles om:
•
Brudd på alminnelig lovgivning
•
Brudd på NIFs regelverk, vedtak og etiske retningslinjer
•
Mobbing, trakassering og diskriminering
•
Personvern og informasjonssikkerhet
•
Forhold som utgjør en fare for personers liv og helse
•
Rusmisbruk
•
Brudd på idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett
•
Andre kritikkverdige forhold
Riksidrottsförbundet i Sverige har nylig opprettet en ordning med Idrottsombudsmann. Denne gir råd
og støtte til personer som mistenker at noen bryter idrettens verdier og regler. Via varslingstjenesten
kan de melde ifra om alvorlige misforhold innen idretten. Dette skal styrke den svenske idrettens
verdigrunnlag og gjøre det enklere å straffe brudd på idrettens regler og etiske bestemmelser. Oslo
Idrettskrets råder Idrettsstyret til å høste erfaringer fra Sverige.
Oslo Idrettskrets foreslår for Idrettstinget at Idrettsstyret gir i oppdrag å utrede hvordan en ordning
med idrettsombud kan redusere risikoen for at enkeltmedlemmer blir utsatt for usaklig og
uforholdsmessig forskjellsbehandling.
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