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1. Innledning 
 
1.1 Mandat 
 
Forbundsstyret i Norges motorsportsforbund (NMF) besluttet i vedtak av 17.3.2021  
å nedsette et uavhengig utvalg for vurdering av NMFs organisasjonsledd og 
organisasjonsleddenes prosesser1.  
Sitat pkt. 2 og 3 i mandat-notatet: «Utvalget skal gjennomføre en uavhengig vurdering av 
NMFs organisering av sine organisasjonsledd og organisasjonsleddenes prosesser. Der 
utvalget identifiserer forbedringspotensial skal det foreslå konkrete endringer som er egnet til 
å utløse potensialet. Det skal spesielt legges vekt på om idrettens prinsipper følges, om 
demokratiske prinsipper overholdes, om prosesser er effektive, om økonomiske midler 
forvaltes til det beste for medlemmene, og om medlemmene har tillit til organisasjonen. 
Utvalget skal avstemme idrettens lovverk på områdene som vurderes, samt sørge for at 
idrettens demokratiske modell er ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Utvalget mottar 

 
1  NMFs mandat av 17.3.2021  
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budsjett fra NMF og skal holde god kostnadskontroll. Det forventes at utvalget legger frem en 
rapport av NMFs organisasjon som tegner et nøytralt og uavhengig bilde av organisasjonens 
roller og ansvar, prosesseffektivitet, økonomi, resultater (sport og aktivitet), samhandling og 
medlemmenes forhold til organisasjonen. Utvalget skal foreslå endringer der det avdekket 
forbedringspotensial. Endringsforslagene skal være utformet slik at de er egnet for beslutning 
på NMFs forbundsting høsten 2022. Hovedmålet er at NMF skal «drives effektivt og at 
organisasjonen ivaretar medlemmenes interesser på en god måte». 
  
1.2 Utvalgets sammensetning 
 
Leder Marit Wiig: Tidligere golfpresident, ekspedisjonssjef i Idrettsavdelingen 
Kulturdepartementet, flere betydelige verv i idretten.  
 
Medlem Rakel Rauntun: Virksomhetsleder park, idrett og friluftsliv i Lørenskog kommune, 
tidligere generalsekretær i Norges Skiskytterforbund. 
 
Medlem Terje Jørgensen: Havnesjef i Kirkenes, tidligere daglig leder i Særforbundenes 
fellesorganisasjon, flere verv i idretten. 
 
Medlem Ola Keul: President i Norges Brettforbund, leder for VM i snøsport for parautøvere, 
flere verv og oppdrag i idretten. 
 
Sekretariatsleder Tina Mjelde: Selvstendig næringsdrivende, tidligere politifaglig 
etterforskningsleder, flere oppdrag og verv i idretten bl.a. tidligere medlem av NIFs 
appellutvalg og OIKs lovutvalg.  
 
1.3 Arbeidsmetode 
 
Utvalget har tilpasset sine arbeidsmetoder til situasjon, regelverk, mandat og pandemi. 
Innhenting av informasjon gjennom dokumenter, intervjuer og elektroniske 
spørreundersøkelser har vært sentrale metoder. Utvalget har også vært til stede på 
forbundstinget, webinarer for -regionene, -tillitsvalgte og -klubbene/idrettslagene. Vi har fulgt 
et utvalg av facebook-sider, presentert oss ved egen lenke på NMFs nettside og invitert til 
innspill. 
 
Utvalget har intervjuet presidenten og ansatte i administrasjonen samt gjennomført 
spørreundersøkelser i form av anonym questback. Forbundsstyret, seksjonsledere, grenledere 
og klubbledere fikk spørreundersøkelse tilsendt pr. epost i perioden 4.januar til 10.februar 
2022. 39 av disse responderte (10 av 21 medlemmer av forbundsstyret (inkl. 
varamedlemmer)), 3 av 4 seksjonsledere, 8 av 21 grenledere og 18 av 282 ledere av 
klubb/idrettslag. Leder av lovutvalget, leder av appellutvalget og enkelte ansatte i 
administrasjonen fikk også egne henvendelser.  
 
Det ble lagt til rette for en forsvarlig utredning gjennom utarbeidelse av retningslinjer og bruk 
av faglig anerkjente metoder. Ved arbeidets oppstart ble problemstillinger identifisert ut fra 
mandatet og undersøkelsene ble utført med utgangspunkt i disse. Problemstillinger og 
hypoteser har vært gjenstand for kontinuerlig vurdering underveis i prosessen. Gjennom et 
bevisst forhold til dette har utvalget søkt å sikre at utredningen ivaretar flere hensyn, bl.a.at: 
- utredningen skal ivareta NMFs egne saker og interesser 
- utredningen er forsvarlig og tilstrekkelig grundig 
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- utredningen er uhildet og legitim  
- kravene til dokumentasjon og begrunnelse er ivaretatt  
- det foreligger tilstrekkelig grad av notoritet samt kvalitet rundt fakta-innhentingen 
- utredningen er kostnadseffektiv  
 
Utvalget har opplevd tillit fra organisasjonen i arbeidet med utredningen, med positive 
tilbakemeldinger på vår tilstedeværelse, initiativ og metode.  
Utvalget har valgt å konsentrere rapporten om de kjerneområder som vi mener er av 
avgjørende betydning for NMFs hovedmål; å drive en effektiv organisasjon som skal ivareta 
medlemmenes interesse på en god måte (Se rapportens pkt 3). Utvalget kjenner til at det er 
utarbeidet andre rapporter om NMFs utfordringer og muligheter. Med mål om å være så 
uavhengig som mulig har utvalget bevisst valgt ikke å forholde seg til disse rapportene.  
 
1.4. Sammendrag 
 
NMF er en organisasjon hvor mange har et stort hjerte for idretten. Aktivitetsnivået i alle ledd 
er betydelig. For mange betyr idretten tilhørighet og identitet i et livstidsforløp. 
Organisasjonen har gode tingvedtatte strategier og verdidokumenter som løfter frem 
idrettenes store muligheter i bredde og topp, men har utfordringer med implementering og 
etterlevelse.   
 
Kulturen i organisasjonen har, over tid, vært i utakt med vedtatte verdier, visjoner og mål. 
Langvarige interne interessemotsetninger tapper fortsatt både tillitsvalgte og administrasjonen 
for energi og rett fokus. Særinteresser, stridigheter, maktkamp, mistillit og fryktkultur er 
betegnelser som går igjen i innspill utvalget har mottatt. Mange av disse har historisk 
utspring. Omdømmet internt i organisasjonen og ovenfor naturlige samarbeidspartnere er 
betydelig svekket. 
  
Organisasjonen er kompleks. Styresett og maktfordeling er preget av historiske kompromisser 
knyttet til sammenslåinger og organisasjonsendringer. Utvalget finner mange uklarheter i 
styrings- og ansvarslinjer. Dette skaper manglende eierskap til rollen og hvilke forpliktelser 
det enkelte verv krever.   
 
Utvalget har identifisert at det er svært mange tillitsvalgte i organisasjonen.   
Vår vurdering er at Forbundsstyret er for stort. Dette gir utfordringer på mange plan. Særlig 
kan nevnes balansen mellom særinteresser og helhet, roller, ansvar og lojalitet.  
 
Den samlede kompetansen i organisasjonen er ikke tilfredsstillende. Mange tillitsvalgte har 
god motorsportsfaglig kompetanse, men ser ikke godt nok nytteverdien av 
organisasjonskompetanse. Fra de tillitsvalgte i klubbene etterlyses bedre motorsportsfaglig 
kompetanse i forbundets administrasjon.  
 
Utvalget anbefaler følgende tiltak: 
 

● Kontinuerlig fokus på oppfølging og etterlevelse av vedtatte verdier, visjoner og mål.   
● Avklaring av roller og ansvar i alle ledd. 
● Utarbeide handlingsplan for kompetanseheving med fokus på bl.a. verdier, 

«håndboka», rolleforståelse, økonomi og jus. 
● Gjennomføre motorsportsfaglig kompetansehevende tiltak i administrasjonen. 
● Utarbeide strategi for omdømmebygging. 
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● Forbedre nettsiden slik at den dekker organisasjonens behov både organisatorisk og 
sportslig.  

● Redusere antall styremedlemmer slik at forbundsstyret består av: President, 4 
visepresidenter (fra seksjonene), 1 styremedlem under 26 år, 2 uavhengige 
representanter (velges ut fra kompetanse) og 2 vararepresentanter. Alle velges på 
tinget. 

● Årsmøtene i seksjonene opprettholdes. Det anbefales at disse møtene legges til samme 
dato som tinget. 

● Vurdere å legge ned regionleddet.  
● Vurdere å slå sammen Sanksjonsutvalget og Appellutvalget. 

 

2. Om NMF 
 

2.1 Bakgrunn/historikk  
 
Den 13. oktober 2001 ble NMF dannet som en sammenslutning for all motorsport i NIF. 
Sammenslutningen skulle gjøre motorsporten bedre rustet til å møte felles utfordringer.  Felles 
administrasjon ga grunnlag for mer utviklingsrettet arbeid. Lovmessig tilpasning ble gjort i 
samarbeid med NIF med utgangspunkt i premissene fra sammenslutningsavtalen og prosessen 
i forbundene. Blant annet skulle særidrettene sikres innflytelse i forbundsstyret gjennom et 
mindretallsvern ved f.eks. å ha både dedikerte visepresidenter og seksjonsledere i styret. En 
del av forbundsstyret skulle velges på forbundstinget og en annen del på seksjonsårsmøtene. 
NIF forutsatte at majoriteten av styret skulle velges på forbundstinget. For å imøtekomme 
motorcross som klart største gren, fikk denne grenen en særstilling med egen representasjon i 
forbundsstyret. Forhandlingsprotokoll med NIF som sikret at særidrettene og grenene ikke 
skulle tape økonomisk på sammenslutning ble avgjørende for oppslutningen om 
sammenslutningen.  

2.2 Beskrivelse av organisasjonen 
 
NMFs formål er å organisere og legge til rette for organisert motorsportaktivitet, og fremme 
motorsport i Norge samt representere sine grener internasjonalt. Forbundet skal ha 
helhetsansvar for sine grener d.v.s. for toppidrett, breddeidrett, barneidrett, ungdomsidrett og 
integrering. I tillegg skal NMF spille en aktiv rolle for å fremme trafikksikkerhet og 
sjøsikkerhet og ivareta organisert turkjøring. 
Arbeidet til NMF skal også bygge på et positivt miljøengasjement. Motorsporten skal gå foran 
i teknologiutviklingen og fremme gode miljømessige løsninger i forhold til bl.a. drivstoff og 
støy. Forbundets arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All 
idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet2. 
 
Kjernen i NMFs virksomhet er å levere førsteklasses aktiviteter til motorsportutøvere på alle 
nivåer. Den langsiktige ambisjonen (visjonen) «Motorsportglede til folket». Verdiene er 
«Glede, nysgjerrig, modig og raus». Strategiske satsningsområder er «Bedre 
motorsportanlegg og flere næranlegg», «Alle med», «Høy sportslig kvalitet i alle ledd» og 
«Klubben i mitt hjerte». NMF definerer fundamentet i sin virksomhet som bærebjelkene 

 
2 NMFs lov 
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«Bærekraftig, åpen og effektiv», og vil at beslutninger og prosesser skal avstemmes mot 
disse3. 
 
I dag er fleridrettsforbundet NMF organisert med fire seksjoner; Båt, motorsykkel, radiostyrt 
motorsport og snøscooter. Seksjonene har en betydelig grad av selvstyre. 

NMFs ting er forbundets øverste organ, og samler annethvert år delegater fra hele 
organisasjonen for å fatte overordnede beslutninger for forbundets drift, herunder regnskap, 
langtidsplan, budsjett og lovendringer. I tillegg utføres det valg av forbundsstyre, 
kontrollutvalg, lovutvalg, valgkomité, sanksjonskomité og appell-utvalg.  

Forbundsstyret er organisasjonens øverste tillitsvalgte ledelse mellom tingene. 
Forbundsstyret ledes av presidenten. 

NMF har også 4 seksjonsstyrer (Motorsykkel, snøscooter, båt og radiostyrt motorsport) som 
består av leder, nestleder, ungdomsrepresentant og grenansvarlige for hver av grenene. Disse 
velges på seksjonsårsmøtene annethvert år. 

Innenfor hver av seksjonene sorterer til sammen 21 grener.  

Det er 282 idrettslag/klubber i NMF med til sammen 30.131 medlemmer (pr. 2020). Det vises 
til god sportslig utvikling med utøvere i verdenstoppen i flere grener4.  

Norges Motorsportforbund (NMF) har 6 regioner: Øst, Sør, Vest, Innlandet, Midt og Nord. 
Regionenes formål er å arbeide for motorsportidrettenes utvikling innen regionen og fremme 
samarbeidet mellom klubbene.  

NMF er organisert i en administrasjon som ledes av en generalsekretær, som følges opp av og 
rapporterer til forbundsstyret. Administrasjonen består av 10 ansatte5. 
 
 
 2016 2019 2020 20216 2022 
Medlemmer 25.063 37.567 30.131 31.603  
Lisensierte 
utøvere7 

5.985 7.747 7.498 8.383  

Registrerte 
klubber8 

    2829 

 

Pandemien medførte reduksjon i medlemsmassen, men økning i lisensierte utøvere. Dette kan 
tyde på at klubbene lykkes i å opprettholde den sportslige aktiviteten. 

 
3 https://nmfsport.no/nmf-vil/ 
4 https://nmfsport.no/wp-content/uploads/2021/10/Toppidrettsstrategien-2021-2025.pdf 
5 Pr.21.3.22 
6 Tall fra samordna rapportering 30.april  
7 Pr.31.des. 
8 Idrettens database SportsAdmin 
9  Pr. 15.3.22 
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NMF har en forpliktelse til å forvalte alle midler på en slik måte at mest mulig av midlene går 
til å styrke og forbedre de aktiviteter som gjennomføres på alle plan. Utvalget erfarer at det er 
lagt ned vesentlig tid og gjennomgang av den økonomiske planleggingen opp mot vedtatt 
strategi. Forbundet har budsjetter på samtlige ansvarsområder, samt på seksjons- og grennivå. 
Budsjettene er gjennomgått i ansvarlige ledd og diskutert i forhold til strategien, 
handlingsplaner og normale rutiner.  
 
 

 2019 2020 2021 
Driftsinntekter: 34.766 27.807 29.130 
Driftsutgifter: 29.678 26.368 28.859 
Sum eiendeler: 21.214 22.862 22.903 

          
I 2021 utgjorde lisensinntekter ca. 11,6 millioner.  
Tilskudd (spillemidler) utgjorde ca. 10,5 millioner, derav     
Post 2 (særforbund tildeling): 7,7 mill. og post 3 (barn og unge) 2,8 mill.    
I 2022 utgjør post 2: 8,5 mill. og post 3: 3,2 mill. 
  
Organisasjonskart mottatt fra administrasjonen: 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Norges 
Motorsportforbund

TINGET

Seksjonsstyre
MC-idrett

Seksjonsstyre
Båtsport

Seksjonsstyret
Radiostyrt 
Motorsport

Seksjonsstyre
Snøscooteridrett

Forbundsstyret

(hvert 2. år)

Styreleder, nestleder, 
styremedlem under 
26 år og 
grenansvarlig for:
• Motocross
• Trial
• Enduro
• Roadracing/
• Supermoto
• Dragbike
• Quad
• (Hillclimb)
• Speedway

Styreleder, nestleder, 
styremedlem under 26 
år og  grenansvarlig for
• Offshore
• Circuit
• Aquabike

Styreleder, nestleder, 
styremedlem under 
26 år og 
grenansvarlig for
• Snowcross
• Snowdrag
• (Snow Hillclimb)
• Touring/Snøfor

Styreleder, nestleder, 
styremedlem under 26 
år og grenansvarlig for
• Elektro Onroad
• Fuel Onroad
• 1:8 Offroad
• 1:10 Offroad

Årsmøte ÅrsmøteÅrsmøte Årsmøte
(hvert 2. år)

Valgkomité
Lovutvalg

Kontrollutvalg
Sanksjonsutvalg
Appellutvalg

Tillitsvalgte på forbundsnivå

(hvert 2. år) (hvert 2. år)

(hvert 2. år)

(hvert 2. år)
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3. Utvalgets vurderinger 
 

3.1 Kultur 
 
Hver organisasjon har en unik kultur. Organisasjonskultur forstås som de verdiene, normene, 
virkelighetsoppfatningene og den praksis som preger organisasjonen og menneskene som 
tilhører den10. Organisasjonskulturen spiller en vesentlig rolle i organisasjonen og dens 
utvikling. Kultur er avgjørende for god fremdrift, innovasjon og utvikling. Konflikter hvor 
virkelighetsoppfatninger står i motsetning til hverandre skaper hindring for organisasjonens 
evne til å nå sine mål. En sunn organisasjonskultur er en forutsetning for alle 
organisasjonsmessige tiltak. Utvikling av kultur og god rolleforståelse krever god 
organisasjonsinnsikt og god samhandling. 
 
En god kultur kjennetegnes blant annet av følgende faktorer: 

● Medarbeidere og frivillige med sterk kompetanse og som tar ansvar for fellesskapet og 
ønsker å være pådrivere for organisasjonens kjerneverdier, visjoner og mål.  

● Alle kjenner organisasjonens kjerneverdier, visjon og mål. 
● Medbestemmelse, bevissthet og refleksjon rundt oppgaver og mål motiverer. 
● Evne og vilje til utvikling. Fleksibilitet, endringsvilje og nysgjerrighet.  
● At ord omsettes til handling.  

 

 
10 Kvålshaugen og Wennes, Organisere og lede s.103. 

 

ForbundsstyretFagutvalg

Økonomi Toppidrett AnleggKommersiell
Vakant

Bredde, 
organisasjon 
og utvikling

Juridisk

Administrasjon

Regioner 6x

Klubber

Idrettskretser 11x

Kommunikasjon
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Kultur er et lederprodukt. Håndteringen av samspillet mellom kultur og strategi er 
utfordrende. Utfordringer i kulturen kan ikke bedres av strukturendringer alene. I en kultur 
med stor troverdighet og tillit er det mulig å delegere myndighet. På den måten utvikles 
selvstendige individer som ønsker å bidra, ofte utover eget ansvarsområde og til det beste for 
organisasjonen. 
 
Utvalgets funn: 
 
Utvalget ser at det i organisasjonen er mange som har et stort hjerte for idretten. 
Aktivitetsnivået i alle ledd er betydelig. For mange betyr idretten tilhørighet og identitet i et 
livstidsforløp.  
 
Utvalgets kartlegging viser en kultur i utakt med sine omgivelser, verdier, visjoner og mål. 
Det interne konfliktnivået har pågått over mange år og tapper både energi og fokus. 
Betegnelser som særinteresser, stridigheter, makt og mistillit er gjennomgående i de innspill 
vi har mottatt fra tillitsvalgte og ansatte. «Nettroll» bidrar til fryktkultur, redusert engasjement 
og rekrutteringsproblemer.  
 
Tillit, fellesskap og samarbeid har over lang tid vært en utfordring flere steder i 
organisasjonen. Evnen til å skille mellom viktige og uviktige saker, mellom prinsipper og 
detaljer er ikke god nok. Dette lukker kanalene for saklig dialog, konstruktivt samarbeid og 
tillitsskapende tiltak. Situasjonen bunner i en kultur som, over lang tid, har fått lov til å feste 
seg. Det påvirker engasjementet, aktiviteten, tilhørigheten, fellesskapet, idrettsgleden og 
frivilligheten. Demokratiet er svekket, og det er krevende å være tillitsvalgt og ansatt. 
Forbundsstyret, seksjonene og administrasjonen arbeider aktivt med disse utfordringene, men 
det er fortsatt en vei å gå.   
 
Omdømmet er også betydelig svekket, noe som kan resultere i inntektssvikt i form av tap av 
medlemmer og frafall av sponsorer.  
 
NMF har gode etiske retningslinjer for ansatte og tillitsvalgte i Norges motorsportforbund, 
oppdatert i januar 2022. Administrasjonen står nå overfor en meget stor og viktig oppgave 
med å få de etiske retningslinjene implementert i alle ledd i organisasjonen. Utvalget har et 
bestemt inntrykk av at det er manglende kunnskap om disse retningslinjene og hva det 
innebærer for hver enkelt tillitsvalgt og ansatt ute i organisasjonen. Utfordringen blir 
etterlevelse. 
 
Utvalget er av den oppfatning at det er et behov for å skape felles fundament for kompetanse, 
forståelse og fellesskap. Det er nødvendig med kulturelle og strukturelle endringer for å oppnå 
det. Kulturendring er ofte vanskelig å oppnå, og det påhviler alle involverte et selvstendig 
ansvar. Samtidig er det spesielt viktig at organisasjonens valgte og ansatte ledere utøver et 
tydelig, inkluderende og inspirerende lederskap. De må vise vei og være positive pådrivere.
  
Lojalitet, anerkjennelse og respekt for hverandres roller og ansvar er avgjørende for å skape 
endring. Kulturendring krever også samhandling, kompetanse, åpenhet, ydmykhet og 
toleranse fra alle involverte. Kulturendring krever tiltak både i administrasjonen og blant de 
tillitsvalgte.  
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Utvalgets forslag til tiltak: 
 

● Kontinuerlig fokus på og tydeliggjøring av vedtatte verdier, visjoner og mål og 
hvordan dette skal forstås og etterleves i alle organisasjonsledd. 

● Vektlegge viktigheten av lojalitet til organisasjonens vedtatte strategier og planer i 
alle prosesser.   

● Gjennomføre etikkvurderinger i alle prosesser og beslutninger11.  
 
 

3.2 Organisasjonsforståelse og kompetanse 
 
Med styrket organisasjonskompetanse og forståelse, vil ressurser frigjøres til aktivitet og 
rammene for aktiviteten blir bedre. God administrativ drift av organisasjonsleddene generelt 
og klubbene spesielt, gir godt grunnlag for aktivitetsutvikling. Grunnleggende 
organisasjonskompetanse vil gi den enkelte trygghet i sin rolle. Å bygge og opprettholde god 
organisasjonsforståelse hos alle tillitsvalgte og ansatte i alle organisasjonsledd, krever en 
målrettet tilnærming til kompetanseutvikling.  
Ett av NMFs mål er et veldrevet forbund med kompetente og motiverte tillitsvalgte. For å      
nå hovedmålene må forbundet utvikle nødvendig kompetanse på alle nivåer.  
 
Utvalgets funn:  
 
Utvalget har identifisert svært mange utfordringer i organisasjonen innenfor området 
grunnleggende organisasjonskompetanse og forståelse. Dette gjør det krevende å være 
effektiv i oppgaveløsningen. Vår mening er at forbundet står foran en omfattende jobb for å 
etterleve verdiene og nå målet i vedtatte strategier og handlingsplaner.  
 
NMFs kjerneverdier, visjoner og mål synes å være kjent blant tillitsvalgte på øverste nivå. 
Utfordringen ligger i forankring og etterlevelse i organisasjonen. 
 
Mange tillitsvalgte har god motorsportsfaglig kompetanse. Samtidig ser mange tillitsvalgte 
ikke godt nok nytteverdien av god organisasjonskompetanse. Dette innebærer også forsvarlig 
økonomistyring og ivaretakelse av tilhørende kontrollmekanismer.  
 
Fra flere hold hevdes at (sitat):  
«Organisasjonen er så komplisert at vi sliter med å forstå linjene».  
Styresett og maktfordeling er preget av historiske kompromisser knyttet til sammenslåinger 
og organisasjonsendringer. Autonomi og mindretallsvern står sterkt, noe som gir dårlige 
forutsetninger for samarbeid på tvers, kompliserte beslutningsveier og svært mange 
tillitsvalgte.  
 
Det er behov for tydeliggjøring av roller og grensesnitt i forbundsstyret. Flere av sakene i 
forbundsstyret synes å være av fagmessig karakter, og utvalget mener disse kan vedtas på 
seksjonsnivå. I intervjuene synliggjøres det også at forbundsstyrets medlemmer forbereder seg 
i varierende grad til møtene. 
 
På klubb/idrettslagsnivå har utvalget avdekket at organisasjonsforståelsen er begrenset. Dette 
kan bunne i stort fokus på utøvelse av aktivitet og manglende forståelse for at god 

 
11 NMFs etiske retningslinjer 
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organisasjonskultur frigjør kapasitet til aktivitet. Utvalget er kjent med at administrasjonen 
har fokus på tillitsskapende arbeid, men det er fortsatt en vei å gå.  
 
I intervjuene og spørreundersøkelsene har utvalget avdekket mange utfordringer m.h.t. 
organisasjonskompetanse ute i organisasjonsleddene. Utvalget fant ingen analyser av 
kompetansebehov eller helhetlig plan for kompetanseheving for alle organisasjonsledd.  
NMF har en god håndbok for tillitsvalgte, sist revidert 18.1.2022. Håndbokens innhold bør 
utvikles og være et naturlig oppslagsverk med grunnkompetanse for alle tillitsvalgte.  
NMF ønsker å legge til rette for at klubber og medlemmer raskt finner frem til nyttig og 
relevant informasjon om NMFs arbeid.  
 
Det er reist betydelig kritikk mot NMFs nettside. Nettsiden synes lite brukervennlig og dekker 
verken medlemmenes eller administrasjonens behov. I spørreundersøkelsen omtales nettsiden 
som (sitat) «for stort fokus på nyhetssaker, dårlig oppbygd, utdatert informasjon, mangler 
relevant regelverk, lite relevant idrettsfaglig og organisasjonsfaglig, ikke åpenhet rundt 
protokoller m.m.». Nettsiden må forbedres slik at den dekker organisasjonens behov (oversikt, 
tilgjengelighet, bedre søkemotor, lover/regelverk/mandat, vedtatte protokoller og lenker til 
organisasjonsleddenes egne sider). Nettsidens administrator bør ha bakgrunn fra 
motorsportsmiljøet og samhandle med brukerne for å bedre brukervennligheten og skape 
nødvendig tillit. Det er avgjørende at nettsiden gjenspeiler klubbenes behov. Utvalget er kjent 
med at stillingen som kommunikasjonsrådgiver er utlyst.   
 
For å bli en effektiv organisasjon må det sikres at alle organisasjonsledd, ansatte og 
tillitsvalgte, jobber i henhold til vedtatte strategi, verdidokument, regelverk, vedtak og 
gjeldende organisasjonsplan. Relevante kurs setter organisasjonsleddene i stand til å drive 
ryddig og hensiktsmessig virksomhet. Kompetansehevende tiltak må kvalitetssikres og 
tilpasses de eksisterende behov.   
 
Utvalgets forslag til tiltak: 
 

● NMF må utarbeide en handlingsplan for kurs og kompetansehevende tiltak. 
● NMFs håndbok for tillitsvalgte må utvikles, kvalitetssikres og implementeres i alle 

organisasjonsledd12. 
● NMF må oppfordre til utarbeidelse av «Klubbhåndbok» i alle idrettslag/klubber13. 
● Nettsiden må forbedres både organisasjons- og nyhetsmessig.  

 
 

3.3 Struktur: Roller og ansvar 
 
NMF er medlem av Norges idrettsforbund og er ett av 55 særforbund. 
Forbundstinget er NMFs høyeste myndighet14.  
Forbundsstyret er høyeste myndighet mellom forbundstingene. 
Seksjonene består av tillitsvalgte med ansvar for å følge opp den sportslige aktiviteten 
innenfor seksjonene og grenene.  

 
12 https://nmfsport.no/wp-content/uploads/2022/01/Handbok-for-tillitsvalgte-i-NMF-revidert-januar-2022.pdf 
13 https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/drifte-et-idrettslag/organisering/klubbhandboka/ 
14 https://nmfsport.no/wp-content/uploads/2021/11/NMF-Lov-2021.pdf 
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Administrasjonen har 10 ansatte som bekler ulike roller15. Generalsekretæren er ansvarlig     
leder for administrasjonen.  
 
Utvalgets funn: 

 
I tingvedtatte «NMF Vil» fremheves at et viktig ledd i effektiv drift er godt organiserte 
organisasjonsledd og ikke minst en målrettet forbundsadministrasjon. NMF skal jobbe for at 
medlemsklubber i stor grad opplever service, beslutningsdyktighet og kompetanse i sin 
kontakt med NMF16.   
 
Utvalgets kartlegging viser at det er mange uklarheter i styrings- og ansvarslinjene i 
organisasjonen. Det mangler stedvis eierskap til rollen som tillitsvalgt og hvilke forpliktelser 
rollen innebærer. Individualister med et individuelt styrt markeringsbehov får, og gis, et for 
stort spillerom. Forståelsen, interessen for og betydningen av klare ansvarslinjer er ikke god 
nok. Forbundsstyret har et overordnet ansvar for motorsporten som helhet. Seksjonsstyrene 
har ansvar for det faglige innenfor sin idrett/seksjon. Idrettslagene/klubbene har ansvaret for 
sin aktivitet så vel som sine organisatoriske forpliktelser. 
 
NIFs lov § 2-8 gir klare regler for habilitet. Formålet med habilitetsreglene er å sikre 
troverdighet og objektivitet i alle beslutninger, tillit i medlemsmassen og organisasjonens 
omdømme utad. Habilitetsutfordringer gir grunnlag for svekket tillit til beslutningsprosessene 
på øverste nivå i organisasjonen. Tette familiebånd kan være egnet til destruktiv diskusjon i 
de lukkede rom, og øvrige ansatte og tillitsvalgte kan oppleve utenforskap i saksbehandlingen 
og når beslutninger fattes. Det er viktig at organisasjonen fremstår som, og er habil. 
 
Generalsekretæren står for den daglige ledelse av forbundets virksomhet, og skal følge de 
retningslinjer og pålegg styret gir. Generalsekretæren bør ha en tydelig og tilstedeværende 
ledergruppe som er sammensatt slik at både organisasjon og aktivitet blir ivaretatt. 
Ledergruppen må ha nødvendig kompetanse og innsikt både ved saksforberedelse for styret 
og iverksettelse av styrets vedtak.  
 
Fra idrettslagsnivå er tilbakemeldingene tydelige. Disse sammenfaller også med utvalgets 
funn om noen mangler i motorsportsfaglig kompetanse i administrasjonen.  
 
Administrasjonen viser positivt engasjement for oppgavene. Enkeltpersoner sitter alene med 
mye ansvar. Utstrakt bruk av hjemmekontor, også etter pandemien, er utfordrende i forhold til 
oppbygging av motorsportsfaglig kompetanse, utviklende arbeidsmiljø og samhandling på 
tvers.  
 
Administrasjonens kompetanse og ressurser innen klubb-og organisasjonsutvikling må styrkes 
for bedre å tilrettelegge for kompetanseheving av frivillige ressurser som ivaretar 
klubbkontakten, videreformidler viktig informasjon og praktiserer organisasjonsutvikling 
lokalt.  
 
Utvalget vil også påpeke behovet for intern, tilgjengelig idrettsjuridisk kompetanse i 
administrasjonen. Kompleksiteten og rettsliggjøringen i samfunnet, idretten og motorsporten 
tilsier at behovet for juridisk kompetanse øker på alle nivå. I NMF synes det å være et udekket 

 
15  Pr.22.2.22 
16 NMF Vil 2021-2025 s.12, Effektiv 
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behov for å utarbeide samlet fremstilling av regelverk og veiledninger som gjøres lett 
tilgjengelig. Idrettsjuss anvendt på praktiske problemstillinger i hverdagen kan bidra til 
bevisstgjøring om styreansvaret og behovet for tilfredsstillende rutiner i alle 
organisasjonsledd. 
Bruk av konsulenter og eksterne advokater har vært betydelig. Det er et forbedringspotensial 
både økonomisk og faglig gjennom faste stillinger med riktig motorsportsfaglig og 
idrettsorganisatorisk kompetanse. Historikk og motorsportsfaglig kompetanse kan forsvinne 
ved bruk av konsulenter. Involvering og god forankring hos alle berørte i organisasjonen er 
viktig for å lykkes med organisasjonens strategi.  
 
Utvalget oppfatter at NMF har en utfordring i å nå frem i media med de positive sakene, også 
i idrettslagene/klubbene. Vi kan ikke se at det foreligger plan og nødvendig kapasitet i styret 
og administrasjonen for å ivareta slik intern og ekstern kommunikasjon, også i forhold til 
omdømmebygging. 
 
Utvalgets forslag til tiltak: 
 

● Klargjøring og anerkjennelse av roller og ansvar. 
● Organisasjonsleddenes styrer må settes sammen på grunnlag av kompetanse. 
● Generalsekretæren bør ha en effektiv og tilstedeværende ledergruppe med god 

organisasjons- og motorsportsportsforståelse. 
● NMF må bevare og foredle kompetansen innad i organisasjonen, og som en del av det, 

begrense bruken av eksterne konsulenter.  
● Behovet for intern juridisk kompetanse i fremtiden bør imøtekommes ved egen tilsatt 

jurist med bred idrettsjuridisk kompetanse og gjennomføringsevne. 
● Utarbeide strategi for omdømmebygging internt og eksternt. 
● Oppdatere overordnet plan for å ivareta intern og ekstern kommunikasjon. 

 
 
3.4 Tillitsvalgte organer 
 
Styret i NMF består totalt av 21 medlemmer.  
-11 medlemmer har fulle rettigheter.  
-10   vararepresentanter uten stemmerett (men får all dokumentasjon og har møterett).  
 
Valg av forbundsstyre på tinget: 
-President. Presidenten har ikke personlig vara.   
-5 visepresidenter (en representant med fulle rettigheter fra hver av seksjonene motorsykkel, 
radiostyrt, snøscooter, båt og motorcross (ekstra visepresident på grunn av størrelse)). Videre 
velges en vara til hver av visepresidentene.  
- 1 ungdomsrepresentant med vara. 
 
Valg av resterende forbundsstyre på seksjonenes årsmøter: 
- 4 representanter med fulle rettigheter. I tillegg velges 4 vararepresentanter. 
 
Utvalgets funn: 
 
Utvalget mener at et så stort forbundsstyre gir utfordringer på mange plan. Det kommer frem 
at mange av medlemmene i styret mangler eierskap til rollen og sakene. Agendaen til 
styremøtene kan bli preget av saker med høy detaljeringsgrad. Resultatet er at styret kan få et 
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operativt og faglig fokus og ikke lykkes i å forvalte helheten gjennom strategiske tema og 
diskusjoner.  
 
I dagens løsning med 2 representanter fra hver av de 4 seksjonene i forbundsstyret, er vi kjent 
med at det tidvis oppstår saker hvor de 2 representantene fra samme seksjon har divergerende 
mening i samme sak. Dette bekrefter usikkerhet til om man er personlig valgt eller valgt for å 
ivareta sin grens vedtak og interesser. Slike divergenser er uheldig. Det må være seksjonenes 
ansvar å oppklare faglig spørsmål før evt. orientering/behandling i forbundsstyret. 
 
Forbundsstyrets mandat og funksjon skal være overordnet strategisk. Seksjonsstyrenes 
mandat og funksjon skal være idrettsfaglig. Ved en eventuell endring av sammensetningen av 
forbundsstyret bør ansvars- og oppgavedelingen mellom forbundsstyret og seksjonsstyrene 
gjennomgås slik at det sikres at forbundsstyret kan arbeide på et strategisk nivå og ivareta et 
felles og overordnet ansvar, samtidig som seksjoner og idretter i NMF sikres råderett over 
utøvelse og utvikling av egne idretter. 
Vi anser styret for å være mest effektivt med 7-9 styremedlemmer med mål om å ivareta; 
 

● Balansen mellom styrets særinteresser og helheten 
● Roller og grensesnitt 
● Lojalitet til fellesskapet 
● Dype og grundige diskusjoner 
● Relasjoner og tillit internt i styret  

 
Mindretallsvernet står meget sterkt i organisasjonen. Organisasjoner som omfatter 
virksomheter med klare ulikheter, verner om hensynet til mindretallet. Arbeidet med å oppnå 
et godt mindretallsvern er krevende. Det er viktig at mindretallsvernet ivaretas med 
utvetydige, forutsigbare og effektive mekanismer som oppleves som rettferdige. 
Det innebærer at de 4 seksjonenes særinteresser må ivaretas på en måte som ivaretar hensynet 
til størrelse. NMF bør se på muligheten for å etablere andre typer fora som ivaretar 
seksjonenes motorsportfaglige interesse, slik at organisasjonskompetanse og fokus på 
strategiske og overordnede spørsmål kan rendyrkes i forbundsstyret. Seksjonenes størrelse 
varierer betydelig. Utvalget har mottatt innspill om at antall seksjoner bør kunne reduseres til 
3, uten at utvalget har vurdert dette nærmere. 
 
Valgkomitéen har en sentral nøkkelrolle. Utvalget konstaterer at det er avgjørende at 
valgkomitéen har grundig kjennskap til organisasjonen og en gjennomarbeidet innstilling til 
tinget. Ved innstilling av representanter fra seksjonene, skal komitéen samhandle med 
seksjonsstyrene.  
 
Regionene organiserer samarbeidet mellom klubbene om konkurranser og andre oppgaver for 
å ivareta motorsporten. Regionene er delt inn i Øst, Vest, Nord, Midt og Innlandet. Utvalget 
erfarer at region Øst fungerer etter intensjonen. Ellers synes regionene brukt i svært begrenset 
omfang. Dersom regionene skal beholdes, må administrasjonen delegere oppgaver og 
forpliktelser til regionene. Utviklingen i norsk idrett viser at flere særforbund kutter 
regionleddet. Regionleddet i NMF binder opp tillitsvalgte og har begrenset verdi for 
organisasjonen. 
 
Appellutvalget er forbundets siste instans for prøving av sanksjoner ilagt av jury i 
konkurranser. Utvalgets medlemmer velges på̊ forbundstinget. Det velges en leder samt ett 
medlem fra hver av forbundets fire seksjoner. Alle velges med personlig vara (til sammen 9 
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personer). NMFs lov bestemmer at appellutvalgets leder fortrinnsvis bør være jurist, jfr. § 
18.11. Det er i snitt mindre enn én sak i appellutvalget pr. år. Det forventes at 
administrasjonen tilrettelegger og bistår med praktiske gjøremål knyttet til rollen. 
 
Utvalgets forslag til tiltak: 
 

● Antall styremedlemmer reduseres slik at forbundsstyret får følgende sammensetning: 
- President 
- 4 visepresidenter (fra seksjonene) 
- 1 styremedlem under 26 år 
- 2 uavhengige representanter (Velges på bakgrunn av kompetanse: Organisasjon, 

økonomi, juss, idrett, marked, sponsor, IT o.l.)                                                                                    
- 2 vararepresentanter for hele styret.  

 
Forbundsstyret vil med en slik modell bestå av 8 styrerepresentanter og 2 vara. 
Vararepresentantene er vara for alle i styret uavhengig av seksjonstilknytning og møter 
kun når valgte styrerepresentanter har forfall. Vararepresentantene mottar alle 
styredokumenter og skal til enhver tid være oppdatert (på lik linje med 
styremedlemmene).  
Forbundsstyret og vararepresentantene velges på tinget etter innstilling av 
valgkomitéen. 
De to uavhengige representantene skal velges ut fra kompetanse, og ha fokus på 
funksjonalitet og helhetsperspektiv. Seksjonstilknytning og geografi er derfor av 
underordnet betydning. 

 
• Valgkomitéens legitimitet må styrkes. 

 
• Utvalget anbefaler at NMF vurderer å nedlegge regionene. 

 
• Utvalget anbefaler at NMF vurderer muligheten for sammenslåing av 

sanksjonsutvalget og appellutvalgets oppgaver i ett utvalg.  
 
 
 
 
Oslo, 14.juni 2022 
 
 
 
     Marit Wiig 
 
 
 
Rakel Rauntun                   Ola Keul                      Terje Jørgensen                 Tina Mjelde 
 
 


