
Informasjon fra forbundsstyret, 09.11.2022 

NMFs forbundsting 2021 ga kontrollutvalget i oppdrag å undersøke om det foreligger kritikkverdige 

forhold vedrørende NMFs håndtering av saker knyttet til Setesdal Folkehøgskule, Arctic Circle Raceway 

og Motorsportens Hus i Drammen. Kontrollutvalget avga sin rapport den 20.09.2022, som 

forbundsstyret har behandlet og tatt til etterretning. Forbundsstyret ser imidlertid behov for å 

kommentere hovedelementene i rapporten noe nærmere slik at medlemmene gjøres kjent med vårt 

syn og merknader til rapporten og sakene som sådan. Videre ønsker forbundsstyret å redegjøre kort 

for Datatilsynets behandling av en klage om påståtte brudd på GDPR (personopplysningsloven) hos 

NMF. 

Stiftelsen Setesdal Folkehøgskule 

Folkehøyskolen ble etablert i 2010 av stifterne Valle Kommune og NMF. Skolen ble etablert som 

stiftelse med en grunnkapital på kr 200 000 hvorav Valle Kommune innbetalte kr 150 000 og Norges 

Motorsportforbund kr 50 000.  

Kontrollutvalget har valgt å undersøke tre forhold som forbundsstyret kommenterer i det følgende. 

Kontrollutvalget mener at styret i NMF ikke har fulgt opp sin oppgave med å følge opp valg av 

styrerepresentant siden stiftelsen ble opprettet. 

Forbundsstyret presiserer at det er valgkomiteen som foreslår kandidater til styret i stiftelsen og NMF 

har ikke hatt innvendinger mot foreslåtte kandidater. Forbundsstyret ser at NMF kunne ha vært mere 

aktive med å fremme kandidater til valgkomiteen, og vil følge opp dette i lignende saker fremover. 

Kontrollutvalget mener at styret og ikke administrasjonen burde behandlet vedtektsendring for 

stiftelsen Setesdal Folkehøgskule. 

Forbundsstyret viser til at vedtektsendringen skjedde som følge av et krav fra Valle Sparebank for å 

kunne gi nødvendig lån for stiftelsens drift og kjøp av skolebygning. Vedtektsendringen ble derfor 

ansett som et forretningsmessig forhold som tilligger generalsekretærens myndighet. 

Generalsekretæren har prokura og signaturrett alene.  

Kontrollutvalget mener at NMFs langsiktige interesser i stiftelsen Setesdal Folkehøgskule ikke er 

ivaretatt ved at NMF sa fra seg en styreplass. 

Forbundsstyret deler ikke Kontrollutvalgets oppfatning om at NMFs rolle og betydning i stiftelsen er 

svekket gjennom endringene i vedtektene. Som nevnt ble vedtektene endret som følge av krav fra 

banken (om å sikre bedre lokal forankring av driften ved folkehøyskolen), og som påpekt av 

Stiftelsestilsynet så plikter NMFs oppnevnte medlem(mer) å ivareta stiftelsens, og ikke NMFs, 

interesser i utøvelsen av styrearbeidet. Dette er et helt sentralt prinsipp i styrearbeid. Ved å ha rett til 

å utpeke ett styremedlem samt ett medlem i valgkomiteen ivaretas etter forbundsstyrets syn NMFs 

interesser og behov for kontroll, innsikt og medbestemmelse i stiftelsens virksomhet, og herunder at 

stiftelsen drives i tråd med formålet. 

Avslutningsvis vil forbundsstyret orientere om at styrehonoraret for styret i stiftelsen har vært det 

samme siden stiftelsen ble dannet 2012, som er kr. 20 000 til styreleder og kr. 10 000 for 

styremedlemmer. I 2019 medførte særskilte omstendigheter at styret, og især styreleder, måtte 

forestå operativt og administrativt arbeid for stiftelsen, noe som medførte en økning av samlete 

honorarer/godtgjørelse til styret og styreleder fra ca. kr 250 000 til ca. kr 1,6 millioner for dette året. 

Dette ble ved en feiltagelse i sin helhet ført som styrehonorar i stiftelsens regnskaper, men dette er 

senere rettet opp. 



Arctic Circle Raceway 

Arctic Circle Raceway (ACR) er Norges største idrettsanlegg og riksanlegg for roadracing. Banen ble 

etablert i 1995, og i 2003 overtok NMF eierskapet til banen (gjennom selskapet Arctic Circle Raceway 

AS) for å videreføre arbeidet med å sikre ACR som et fremtidig anlegg for roadracing. Anlegget v/Arctic 

Circle Raceway AS er tildelt spillemidler og NMF har i sin eierperiode bevilget ca. kr 500 000 til løpende 

kostnader i selskapet. I 2014 ga NMF selskapet et lån på kr. 915.132, ref. styresak 1013-14, og det er 

også gitt andre lån til selskapet som per i dag utgjør totalt ca. kr 3 millioner. Utestående lånebeløp skal 

nedbetales innen ti år fra ACR AS overtar aksjene i selskapet (se nedenfor). 

Det har ikke vært et mål for NMF å eie eller å drive anlegget, og i 2021 solgte NMF 49 % av aksjene i 

Arctic Circle Raceway AS i 2021 til det Rana- og Bodø-baserte selskapet ACR AS. Bak det regionale 

selskapet står Rana Utviklingsselskap, Freyr, Rana Gruber, Momek Group og Haaland, samt Bodø-

bedriftene Kolstad Eiendom og Nordvik. ACR AS ble samtidig gitt en opsjon på kjøp av de resterende 

51 % av aksjene i selskapet fra NMF. Arctic Circle Raceway AS har imidlertid som nevnt mottatt 

spillemidler, og for å unngå krav om tilbakebetaling må majoriteten av aksjene i selskapet til enhver 

tid være eiet av spillemiddelberettiget aktør. Det er derfor i forbindelse med overdragelse av de 

resterende 51 % av aksjene i selskapet fra NMFs side stilt krav om at ACR AS enten selv må godkjennes 

som spillemiddelberettiget aktør eller at ACR AS (som kjøper av de resterende 51 %) tar ansvar for å 

tilbakebetale spillemidler som er tildelt Arctic Circle Raceway AS. Dette arbeides det nå med å avklare. 

Forbundsstyret er godt fornøyd med løsningen og samarbeidet med de nye regionale eierne. Det ligger 

et betydelig økonomisk bidrag bak den nye eiergrupperingen, hvor samtlige eiere har forpliktet seg til 

å delta med kapital over en periode på fire år, og det er totalt allokert over seks millioner kroner i 

styrket aksjekapital og sponsing. Målsettingen med midlene er å styrke forvaltningen av anlegget og 

det anslås at det skal investeres mer enn 50 millioner kroner i vedlikehold og oppgradering de neste 

fem årene. Banen skal være tilgjengelig for de fleste motorsportsgrener som benytter seg av en 

asfaltbane, og de lokale motorklubbene vil være sentrale for kreativ utvikling 

Avslutningsvis orienteres det om at Arctic Circle Motorsportklubb fikk anledning til å kjøpe aksjene 

før de ble solgt til ACR AS.  

NMFs forbundsting ba Kontrollutvalget undersøke om det forelå kritikkverdige forhold i forbindelse 

med overdragelse/salg av ACR, om NMFs verdier ble ivaretatt i denne behandlingen og om NMF har 

noe økonomisk ansvar i etterkant av overdragelsen/salget. Kontrollutvalget konkluderte med at det 

ikke fant noen kritikkverdige forhold ved NMFs behandling av saken og at NMF har gjort det som kan 

gjøres i disse årene basert på fakta, utfordringer, tingvedtak og samarbeid med KUD. 

Salget av Motorsportens Hus i Drammen 

NMF solgte Motorsportens Hus i Drammen 16. desember 2019 og flyttet administrasjonen til Idrettens 

Hus på Ullevål stadion. 

NMFs forbundsting ba Kontrollutvalget undersøke om historikk og bakgrunn for salget, om det forelå 

manglende vedtak for salget, og om salget ble gjennomført tilfredsstillende for å ivareta NMFs verdier 

og hvilke alternativer/muligheter som forelå. 

Kontrollutvalget konkluderte med at det ikke kunne finne noen kritikkverdige forhold fra NMF sin 

side og forbundsstyret har ingen ytterligere kommentarer til dette.  

Vedrørende vedtak fra Datatilsynet 



Datatilsynet har behandlet en klage vedrørende NMFs behandling av personopplysninger. Saken har 

vært svært omfangsrik og ressurskrevende med en rekke påstander som måtte imøtegås av forbundet, 

og Datatilsynet har brukt over tre år på saksbehandlingen. NMF mottok Datatilsynets vedtak i saken 

16. september i år der forbundet ilegges en irettesettelse for ikke å ha sendt melding til Datatilsynet 

om en utilsiktet distribusjon av personopplysninger (irettesettelse er Datatilsynets mildeste 

reaksjonsform), samt pålegges å etablere enkelte skriftlige rutiner/behandlingsregler og å respondere 

på en innsynsbegjæring. Forbundsstyret har tatt vedtaket til etterretning og påleggene er fulgt opp og 

svart ut overfor Datatilsynet. NMF har for øvrig nettopp blitt informert om at klager har påklaget 

Datatilsynets vedtak.  

 

 


