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Oppfølging av Norges Cricketforbund

Norges idrettsforbund (NIF) mottar årlig betydelig midler fra det offentlige som kanaliseres
videre til våre medlemsorganisasjoner. Departementet legger tydelige føringer på hvordan
midlene skal forvaltes og det er NIFs ansvar å følge opp at bruken er i tråd med politiske vedtak
og retningslinjer. Av denne grunn stiller NIF krav til sine medlemsorganisasjoner mht.
økonomisk rapportering og faglig utvikling.
Når Norges Cricketforbund ble tatt opp som særforbund i NIF i 2007, fulgte det med et ansvar
om å følge idrettens lover og tingvedtak. Når man får overført offentlige midler, følger et ansvar
for å etterleve de føringene som gjelder for tilskuddene. NIF har ansvaret for å etterprøve og
rapportere på bruken av tilførte midler.
NIF hadde forståelse for at det var krevende å etablere et nytt særforbund, og viste derfor stor
tålmodighet. Bekymringen for manglende etterlevelse av regelverk og vedtak ble imidlertid så
stor i 2013 at Idrettsstyret fattet vedtak (IS-sak 225 i 2011-2015) om å følge opp forbundet
tettere en periode. Generalsekretæren i NIF fikk fullmakt til å gjøre korrigerende tiltak for å få
forbundets drift i tråd med kravene til økonomisk ryddighet og gode demokratiske prosesser.
Forbundet gjennomførte i 2014 en omfattende administrativ snuoperasjon, og den
organisasjonsmessige utviklingen gikk tydelig i riktig retning. Nå har det imidlertid på nytt
oppstått en uholdbar organisasjonsmessig situasjon. NIF har måttet konkludere med at det ikke
lenger er tilstrekkelig med en rent administrativ oppfølging av særforbundet. NIF har derfor
besluttet å overta administrasjonen av forbundet med hjemmel i NIFs lov § 2-3 (3): «Overordnet
organisasjonsledd kan, når det foreligger særlige grunner, overta administrasjonen av
underordnet ledd og oppnevne personer til nødvendige tillitsverv.»
Først og fremst vil budsjettet som ble vedtatt på forbundstinget 13. mars 2016 resultere i en
dramatisk reduksjon av administrasjonen. Dette ble vedtatt uten at tingforsamlingen tok i
betraktning forbundets arbeidsgiveransvar og de krav som stilles til en ansvarlig
personalbehandling. Det er NIFs vurdering at det, med det vedtatte detaljbudsjettet, ikke vil
være midler til å dekke kostnadene til administrasjon fra og med 2. halvår 2016. Dette er ikke
ansvarlig budsjettbehandling, jf. NIFs lov § 2-13.
Budsjettet forsterker NIFs bekymring om at store deler av forbundets inntekter kanaliseres
direkte ut til klubbenes drift, blant annet til avlønning av lokale trenere. Det skal også, ifølge

tingvedtaket, gjeninnføres høyere honorarer og diettpenger sentralt, samt en heving av
lønningene lokalt. Dette er ikke i tråd med føringene for tildelingen og prioriteringen av
spillemidler (post 3). NIF kan ikke overføre midler til et særforbund som ikke blir brukt i
samsvar med føringene fra staten.
Siste halvår har NIF registrert en rekke tilfeller av avvik fra godt demokratisk
organisasjonsarbeid i styret, og er selv blitt involvert i dialoger hvor uryddighet er blitt
eksponert. Dette har bidratt til å svekke tilliten mellom Cricketforbundet og NIF på en måte
som vil være begrensende for det sentrale samarbeidet. Denne situasjonen ingen er tjent med at
videreføres.
Idrettspolitisk dokument stiller krav til økt innsats for mangfold, samt utvikling av barn og
ungdom i idrettsorganisasjonen. Crickettingets nedbygging av de administrative og faglige
ressursene representerer stor fare for brudd med de krav som Idrettstinget har besluttet om et
utviklingsorientert og kompetansebasert særforbund. NIF kan heller ikke, av denne grunn,
overføre offentlige utviklingsmidler til et forbund som ikke ser ut til å prioritere utvikling av
idrettens prioriterte målgrupper.
Cricket er en verdensidrett og mange innbyggere i Norge har bakgrunn fra nasjoner hvor cricket
er nasjonalidrett. Norges Cricketforbund er derfor ett av de forbundene som har størst potensial
for å inkludere mennesker fra en rekke nasjoner i et aktivt idrettsmiljø og fellesskap. Vi
registrerer at Cricketforbundet ikke ser ut til å ha evnet å invitere og bli attraktiv for dette
mangfoldet av mennesker.
NIF ønsker å bidra til at cricket vokser både som barneidrett, ungdomsidrett og breddeidrett, og
at cricket når fram til et stort mangfold av innbyggerne. Vi registrerer at dette er et ønske vi
deler med International Cricket Council (ICC). For at cricket skal ha en fremtid i norsk idrett,
er det imidlertid avgjørende at det skjer en grunnleggende endring i forvaltningen av forbundet.
Av den grunn har Generalsekretæren i NIF, med hjemmel i IS-vedtak i IS-sak 225 i 2011-2015,
fattet følgende vedtak:
Vedtak:
1. NIF overtar med umiddelbart virkning administrasjonen av Norges Cricketforbund med
hjemmel i NIFs lov § 2-3 (3).
2. Idrettsstyret vil, innen 15. april, oppnevne et midlertidig styre for Norges Cricketforbund.
Inntil et nytt styre er oppnevnt, er generalsekretæren i NIF gitt alle fullmakter i
særforbundet.
3. Medlemsklubbene inviteres til ledermøte tirsdag 19. april kl. 17:00-19:00 på Ullevål
Stadion.
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