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1. Kontrollutvalgets sammensetning 

Kontrollutvalget ble valgt på Skitinget 2021, og har bestått av: 

- Arvid Wisløff, leder 

- Arne Giske, nestleder 

- Ella Gjømle Berg, medlem 

- Turid Krudtå, varamedlem 

- Charles Tøsse, varamedlem 

 

      Varamedlemmene møter fast. 

  

       Utvalgets mandat er nedfelt i NSFs lov § 37, ref. NIFs lov § 2-12 - hovedpunktene er å: 

- Føre tilsyn med organisasjonsleddets økonomi 

- Påse at organisasjonsleddets regnskapsførsel er pålitelig og at dets årsregnskap 

og delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for organisasjonsleddets drift og 

finansielle stilling  

  

Kontrollutvalget skal avgi rapport til Kretsledermøtet om NSFs økonomi og beretning til Skitinget om 

sin gjennomgang av årsoppgjøret og forbundets anliggender for øvrig, herunder budsjettoppfølging, 

forvaltning generelt og skistyrets arbeid og beretning. 

 

Da Skitinget ble utsatt fra juni 2020 til juni 2021 har ikke kontrollutvalget utarbeidet en egen rapport 

til Kretsledermøtet, men Kontrollutvalgets leder har gitt muntlig rapport til Kretsledermøtet i januar 

2022.   

 

Kontrollutvalget har i tillegg til mandatets hovedpunkter vært spesielt opptatt av følgende:   

• Økonomistyringen, herunder kostnadskontroll, inntektsfordeling, budsjettarbeid og 

risikostyring  

• Øvrige saker som har hatt - og kan ha betydning for forbundets økonomi på kort og lang sikt, 

herunder Covid-19 og «hoppsaken» 

• Kontrollutvalgets arbeidsform, herunder tilgang til dokumenter som utvalget anser som 

nødvendige for å utføre sine oppgaver 

 

2. Aktivitet i perioden 

Kontrollutvalget har hatt 10 møter i perioden august 2021 til og med mai 2022. Grunnet Covid-19 

har alle møtene frem til mai 2022 vært gjennomført på Teams. Utvalget har likevel gjennomført 

gode møter med nødvendige og verdifulle diskusjoner. Representanter fra administrasjonen og 

skipresidenten har vært til stede på deler av møtene og gitt orientering om økonomien og saker 

som kontrollutvalget må være orientert om for øvrig.  

 

Kontrollutvalget har i perioden sendt to brev til Skistyret: 

• 21. september 2021: Vedr. konflikten mellom NSF og sportssjefen i Hopp  

• 5. april 2022: Vedr. den økonomiske situasjonen innen gren Hopp  

 

Kontrollutvalget har i perioden utført sitt mandat i henhold til § 37 Kontrollutvalget. Det vil si at 

utvalget har fulgt opp Norges Skiforbund sin økonomi og regnskapsførsel og arbeidet som er 

utført for å sikre en helhetlig økonomistyring i virksomheten. Kontrollutvalget er tilfreds med den 

strukturen og det rammeverket som er etablert, og har gitt positive tilbakemeldinger til 

administrasjonen knyttet til dette.    
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Gjennom pandemien har nødvendigheten av å utføre risikovurderinger fått et økt fokus. Dette 

vises også i økonomirapporteringen der «worst case» og «best case» vurderinger gjennomføres, 

noe som gir grunnlag for reell styring og prioritering. Kontrollutvalgets totalvurdering er at det 

gjennom to år med pandemi er tatt gode beslutninger som gir NSF økonomisk grunnlag for å 

kunne gjennomføre videre utvikling og aktivitet.  

 

Når det gjelder budsjettprosessen og budsjettet for 2022, er Kontrollutvalget av den oppfatning 

at denne prosessen synes å fungere godt og er en sentral del i den helhetlige økonomiprosessen. 

Vi anbefaler at det fortsatt settes søkelys på analyse og scenariovurderinger av forbundets 

inntekter. Fokuset på usikre inntekter er et sentralt punkt for forbundets økonomi. Selv om det 

nå er etablert et sterkere eierskap til dette, så er det Kontrollutvalgets anbefaling at dette gis høy 

prioritet. Dette er bakgrunnen for utvalgets brev av 5. april 2022 til Skistyret.  

 

Kontrollutvalget ser positivt på den vedtatte verdivurderingsmodellen og innretningen i denne 

for å sikre en mer forutsigbar fordeling av arrangementsoverskuddet mellom grenene. Det blir 

fremover viktig å skape forståelse for modellen og være åpen om dynamikken i denne. 

 

Kontrollutvalget har også fått en orientering om hvordan post 2 og post 3 midler blir håndtert fra 

forbundets side. Vi har sett inn i disse vurderingene, og vår oppfatning er at midlene er forvaltet 

etter de instrukser som foreligger. At prosessen kan bli mer transparent må vurderes for å sikre 

god forankring og forståelse knyttet til fordeling og bruk av disse midlene.  

 

Kontrollutvalget påpekte overfor Skitinget 2021 at informasjonsflyten knyttet til oversendelse av 

saksdokumenter og referat fra Skistyremøtene hadde vært mangelfull, men at det hadde bedret 

seg gjennom perioden. Vi har funnet det nødvendig å påpeke dette på nytt, da det særlig 

gjennom høsten 2021 ikke ble oversendt - eller lagt ut på hjemmesiden referater fra 

skistyremøtene. Det er viktig for en organisasjons åpenhet at referater blir lagt ut for 

offentligheten samt at et utvalg som Kontrollutvalget får de nødvendige dokumentene for å 

kunne utøve sitt arbeid. Med bakgrunn i dette har Kontrollutvalget også diskutert utvalgets 

mandat og fremtidige arbeidsform og har blant annet sett til hvordan dette fungerer i Norges 

Idrettsforbund. Det anbefales at dette diskuteres mellom skistyret og kontrollutvalget for 

kommende tingperiode. 

 

Kontrollutvalget har mottatt og besvart et foreløpig varsel hjemlet i § 13 i de etiske 

retningslinjene. I vårt svar tydeliggjør utvalget at Kontrollutvalget rapporterer til Skitinget og at 

den rapporten utvalget legger frem for Skitinget inviterer til en åpen diskusjon der alle har tilgang 

til samme informasjon. Kontrollutvalget henviste videre til skiforbundets varslingskanal som er 

oppgitt på forbundet sin hjemmeside. I ettertid er det sendt et formelt varsel fra samme 

avsender som er behandlet av Etisk komite. 

 

3. Regnskap for 2021 

Kontrollutvalget har fått presentert, diskutert og vurdert årsregnskapet inkludert Styrets 

årsberetning og noteverk for 2021. Kontrollutvalget har gjennomgått og behandlet de 

utarbeidede perioderapportene. I tillegg har Kontrollutvalget hatt ett møte med revisor og 

diskutert revisors kommentarer og innspill knyttet til økonomiprosessen og de forbedringer som 

er utarbeidet og iverksatt. Det ble utdypet hvordan Covid-19 har hatt påvirkning på forbundets 

økonomi. Kontrollutvalget har tillit til revisors arbeid og anbefalinger.  
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Kontrollutvalget har på samme måte som revisor vært opptatt av internkontroll, finansiell 

rapportering og budsjettering og er godt fornøyd med de etablerte systemene innenfor disse 

områdene.   

 

Årsregnskapet for 2021 viser et aktivitetsresultat med et underskudd på 5,3 MNOK. 

 

Kontrollutvalget er av den oppfatning at det vedtatte årsregnskapet for 2021 gir en god 

beskrivelse av Norges Skiforbund sin økonomiske stilling.  

 

Kontrollutvalget bekrefter å ha godkjent regnskapet for 2021. 

 

4. «Hoppsaken»  

Kontrollutvalget synes det er riktig å kommentere den såkalte «Hoppsaken». Utvalget har fulgt 

sakens utvikling og diskutert denne både i utvalget og med administrasjonen og skipresidenten. 

Dette er en personalsak som utvalget ikke har fått innsikt i, og har kun vurdert den i forhold til 

mulige økonomiske - og omdømmemessige konsekvenser. 

 

I brev av 21. september 2021 til Skistyret, redegjorde Kontrollutvalget for sin kjennskap til saken 

og hvordan Kontrollutvalget så sitt mandat i forhold til konflikten. Kontrollutvalget uttrykte 

bekymring over de økonomiske og omdømmemessige konsekvensene av en slik sak, og 

oppfordret Skistyret til å ta et tydeligere tak i saken. Kontrollutvalget var også tydelige på at 

prosessen knyttet til en slik sak i ettertid må gjennomgås, for å sikre læring, og for å unngå at 

slike situasjoner oppstår igjen. 

 

Kontrollutvalget er fornøyd med rapporten fra Evalueringsutvalget og de tydelige anbefalingene 

som rapporten gir. Oppfølgingen av Evalueringsrapportens anbefalinger er et fast punkt på 

Kontrollutvalgets agenda, da disse punktene har stor betydning for forbundets videre styring og 

organisatoriske utvikling. 

 

5. Oppsummering  

Gjennom den arbeidsform som Kontrollutvalget har etablert er det gjennomført gode møter og 

diskusjoner i utvalget, og det har vært god dialog med administrasjon og skipresident.  

 

Kontrollutvalget er tilfreds med nivået på økonomistyringen og at risikovurderinger nå inngår 

som en sentral del av økonomirapporteringen. Kontrollutvalget vil anbefale at disse 

risikovurderingene videreføres da ettervirkningene av pandemien kan ha stor innvirkning på 

forbundets økonomi i årene fremover.   

 

Norges Skiforbunds økonomiske situasjon er etter to år med pandemi tilfredsstillende og 

Kontrollutvalget har gitt administrasjonen og skipresidenten positive tilbakemeldinger på måten 

skiforbundets verdier er ivaretatt på gjennom en svært krevende periode.  
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Oslo, 9. mai 2022 

 

 

 

Arvid Wisløff (sign)   Arne Giske        Ella Gjømle Berg 

Leder    Nestleder    Medlem 

 

 

 

  Turid Krudtå    Charles Tøsse 

  Varamedlem    Varamedlem 




