
 

 
 

 

  

Uttalelse fra etisk komité av mai 2022  
 

 

Til: NSF og øvrige det måtte angå 

 

Dato: 

 

18. mai 2022 

Etisk komite: 

 

Hege Mortensen, Fredrik Hald, Fridtjof Rannem og Siri Engdahl 

 

1 INNLEDNING 

 

Etisk komité i NSF har fra mars til mai 2022 mottatt en rekke varsler rettet mot forbundets 

organer og tillitsvalgte vedrørende den såkalte «hoppsaken».  

 

Varslene gjelder forhold som allerede har vært grunnlag for vurdering av evalueringsutvalget 

som leverte sin rapport til NSF 29. januar 2022.  

 

Etter etisk komités vurdering innebærer de mange, parallelle varslene et misbruk av 

varslingsinstituttet for å forsøke å oppnå et skipolitisk formål. Det ligger utenfor mandatet til 

etisk komité å foreta en fornyet vurdering av de forhold som allerede er behandlet og vurdert 

av evalueringsutvalget.  

 

Etisk komité vil ikke behandle ytterligere varsler knyttet til «hoppsaken», så langt disse gjelder 

forhold som allerede har vært gjenstand for vurdering av enten etisk komité eller eksternt 

nedsatte gransknings-/evalueringsutvalg eller på annen måte.  

 

2 OM ETISK KOMITÉ 

 

Etisk komité er et tingvalgt organ, bestående av frivillige tillitsvalgte, som ble oppnevnt første 

gang på skitinget i 2021. Komiteens mandat er:  

 

«Etisk komité avgir rådgivende uttalelser om etiske problemstillinger som er relevant for 
Skiforbundet, som forelegges den av skistyret, medlemsklubber, eller som meldes direkte til 
komiteen av medlemmer eller andre. Etisk komité kan også ta opp saker på eget initiativ.  
  
Komitéen skal – når den blir forelagt en sak - snarest mulig komme sammen og diskutere saken. 
Dersom saken gjelder et varsel, skal komitéen komme sammen innen 7 dager, med mindre saken 
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er av en slik art at det er ubetenkelig at fristen oversittes. Komitéen skal innhente de opplysninger 
som er nødvendig for opplysning av saken. Komitéen skal uten ugrunnet opphold gi 
tilbakemelding.  
 
Komitéen skal være et rådgivende organ. Komitéen skal i konkrete saker gi råd til den eller de som 
har brakt saken inn om hvordan saken bør behandles videre. Dersom komitéen i en konkret sak 
vurderer at det foreligger brudd på idrettens regelverk, herunder de etiske retningslinjene, skal 
komitéen sende saken videre til Lov- og påtaleutvalget, som skal behandle saken videre i tråd med 
de regler som gjelder. Dersom komitéen vurderer at det ikke foreligger brudd på idrettens 
regelverk, skal Lov- og påtaleutvalget orienteres om saken.  
 
NIF arbeider med utviklingen av et felles varslingssystem for idretten. Skiforbundet vil tilknytte 
seg systemet når det er ferdig utviklet. Frem til systemet settes i drift opprettes en hensiktsmessig 
varslingskanal, for eksempel en e-post, som går direkte til og administreres av leder i etisk komite. 
 
Dersom en varsler ønsker å være anonym, skal komitéen sørge for at anonymiteten sikres» 

 

3 BEHANDLING AV VARSLER I NSF 

 

Varsling i NSF er hjemlet i NSFs etiske retningslinjer § 13, som har følgende ordlyd:  

 

«En "varsler" er en person som tar opp et kritikkverdig forhold i skiidretten. Et varsel kan også 
komme fra noen som ikke har et verv, en rolle eller en funksjon i skiidretten.  
 
Å varsle er å si ifra om kritikkverdige forhold som du blir kjent med i skiidretten, og som er eller 
kan være i strid med lover og regler, eller din oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk 
akseptabelt. 
 

Ved varsling skal retningslinjene for varsling følges.» 

 

Etter de etiske retningslinjene kan både interne i NSF og eksterne som ikke har verv eller er 

ansatt varsle om kritikkverdige forhold. Ved varsling fra ansatte gjelder reglene om varsling i 

arbeidsmiljøloven kapittel 2 A. Arbeidsmiljølovens regler gjelder ikke ved varsling fra eksterne. 

Behandlingen av eksterne varsler reguleres av NSFs egne retningslinjer for varsling.  

 

Etter NSFs retningslinjer for varsling vurderer etisk komité konkret i hvert enkelt tilfelle hvem 

som skal involveres i den videre behandlingen av varselet.  

 

En varsler har alltid rett til å være anonym dersom varsleren ønsker det. Det er komiteens 

oppgave å ivareta anonymiteten.  
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NSF er en åpen og demokratisk organisasjon, men er ikke en offentlig virksomhet underlagt 

offentleglova. Det ligger dermed til organisasjonen selv å fastsette hva som kan offentliggjøres 

og gis innsyn i, i samsvar med gjeldende lovverk. Dersom varselet omhandler en ansatt i NSF, 

vil det av hensyn til den ansattes personvern normalt ikke kunne gis innsyn i behandlingen av 

varselet.  

 

At det skal være mulighet for å varsle er både bra og ønskelig for at skiidretten skal bli 

oppmerksom på forhold i organisasjonen som kan stride med lover og regler, eller som på 

annen måte er uforsvarlige eller uetiske.  

 

Varslingsinstituttet er imidlertid ikke ment å være et overprøvingsorgan for å forsøke tvinge 

gjennom en endring av skipolitiske vurderinger man er misfornøyd med. Gjentatte 

henvendelser om forhold som allerede er behandlet enten av etisk komité eller eksternt nedsatte 

gransknings-/evalueringsutvalg eller på annen måte vil derfor ikke bli behandlet. Politiske 

endringer i organisasjonen gjøres gjennom en demokratisk prosess på skitinget, NSFs høyeste 

myndighet.  

 

Det ligger utenfor etisk komités mandat å foreta stadig fornyede vurderinger av forhold som 

allerede er behandlet i organisasjonen.  

 

4 VARSLER MOTTATT I 2022 VEDRØRENDE «HOPPSAKEN»  

 

Etisk komité har fra mars til mai 2022 opplevd en ekstraordinær pågang med varsler 

vedrørende den såkalte «hoppsaken».   

 

Varslene er i hovedsak sendt av en sammenslutning som kaller seg «Foreningen Skigrasrota». 

Varslerne har insistert på at de ikke ønsker å være anonyme, og har selv i stor grad 

offentliggjort både varslene og korrespondanse med etisk komité i sosiale medier. 

 

Slik etisk komité forstår det, er det varslernes oppfatning at Skistyret, Kontrollutvalget og flere 

tillitsvalgte i NSF har begått brudd på NSFs lov, regelverk, instrukser og verdigrunnlag. 

Varslerne har også rettet kritikk mot evalueringsutvalgets rapport.  

 

NSF har tidligere gjennomført en omfattende evaluering av «hoppsaken» som munnet ut i 

evalueringsutvalgets rapport av 29. januar 2022. Det er etisk komités oppfatning at hele 

organisasjonen er opptatt av å ta lærdom av de forhold og anbefalinger som fremgår av 

rapporten fra evalueringsutvalget.  

 

Det faktum at enkelte er misfornøyd eller uenig med evalueringsutvalgets rapport og 

konklusjonene i denne, gir ikke grunnlag for å kreve en fornyet behandling av de forhold som 

Pe
nn

eo
 D

ok
um

en
tn

øk
ke

l: 
PD

22
8-

KB
0X

4-
EG

2S
4-

VQ
PM

3-
JP

IS
L-

M
6K

XX



Uttalelse fra Etisk komite i NSF av mai 2022   

 

 

 

 
 

Side 4 av 4 

allerede er behandlet og vurdert gjennom evalueringsrapporten og Skistyrets oppfølging av 

denne. Etisk komité er ikke ment å være et overprøvingsorgan for skipolitiske vurderinger som 

foretas i organisasjonen. 

 

Etisk komité anser de mange, parallelle varslene vedrørende «hoppsaken» som er sendt inn fra 

mars til mai 2022 som et misbruk av varslingsinstituttet i NSF. Varslene synes å være sendt inn 

med det formål å oppnå skipolitiske endringer i organisasjonen, snarere enn et ønske om å gjøre 

organisasjonen oppmerksom på kritikkverdige forhold, slik varslingsinstituttet er ment for. Det 

ligger utenfor mandatet til etisk komité å foreta en fornyet vurdering av de forhold som 

allerede er vurdert og behandlet av evalueringsutvalget. 

 

Etisk komité vil ikke behandle ytterligere varsler knyttet til «hoppsaken», så langt disse gjelder 

forhold som allerede har vært gjenstand for vurdering tidligere av enten etisk komité eller 

eksternt nedsatte gransknings-/evalueringsutvalg eller på annen måte.  

 

5 AVSLUTTENDE OPPFORDRING FRA ETISK KOMITÉ  

 

NSFs motto er «Mange, gode og glade skiløpere».  

 

Skisporten engasjerer, begeistrer og skaper magiske øyeblikk. 

 

Norges Skiforbund skal avholde skiting i Molde 11. og 12. juni i år. Da skal tillitsvalgte fra hele 

landet legge rammen for NSF for den kommende tingperioden.  

 

Etisk komite oppfordrer ski-Norge til å bruke skitinget godt slik at organisasjonen kan stake ut 

felles kurs for norsk skiidrett fremover. Ytterligere varsler knyttet til den såkalte «hoppsaken» 

bringer ikke NSF nærmere visjonen om «Mange, gode og glade skiløpere.» Det vil derimot gode 

og konstruktive diskusjoner med gjensidig respekt og felles mål gjøre.  
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Fredrik Hald
Underskriver
Serienummer: 9578-5993-4-3820769
IP: 88.89.xxx.xxx
2022-05-18 18:48:30 UTC

Hege Mortensen
Underskriver
Serienummer: 9578-5999-4-3203614
IP: 80.86.xxx.xxx
2022-05-18 18:50:01 UTC

Fridtjof Rannem
Underskriver
Serienummer: 9578-5997-4-14907
IP: 89.151.xxx.xxx
2022-05-18 18:50:41 UTC

Siri Elise Bjerkeset Engdahl
Underskriver
Serienummer: 9578-5997-4-458810
IP: 80.213.xxx.xxx
2022-05-18 18:53:31 UTC
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