Arrangement i
Bergen - habilitet
Løpenummer KK/NTF-1/17

Problemstillingen omhandler at triathlon klubbene i Bergen 27.januar 2016 ble innkalt til et felles
møte av Arild Andersen, hvor temaet var at Challenge konseptet ønsket å etablere seg med
arrangementer i Bergen. Mot slutten av 2016 søkte to konstellasjoner (Åsane CK og Ågotnes
Triatlonklubb sammen med Tronman Corporation og Bergen Triathlon Club sammen med Challenge)
om økonomisk støtte til Bergen kommune for å arrangere Triathlon i kommunen. Begge søknader
ble avslått av kommunen 28.mars 2017 som henviste til manglende forankring av arrangementet
innenfor overordnete regionale, nasjonale og internasjonale triatlonorganisasjoner tilsluttet Norges
idrettsforbund og det internasjonale triatlonforbundet. Kontrollkomiteen er kontaktet for å avklare
hvilken rolle President Arild Andersen har hatt i prosessen, og hvorvidt han har opptrådt habilt.
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Denne protokollen er

Leder i kontrollkomiteen mottok 17.november 2017 mail fra Ivar
Jacobsen (Vedlegg Nr.4) om forhold relatert til søknader til
Bergen kommune i 2016 om å arrangere Triathlon i kommunen.

utarbeidet basert på
undersøkelser og/eller
vurderinger foretatt av

27.januar 2016 hadde Arild Andersen innkalt klubbene i

NTF Kontrollkomite,

Bergensområdet til et møte i forbindelse med at Challenge ønsket

og er godkjent av

å etablere seg i området, og arrangere Triathlon — innkallingen

medlemmene i

fremgår av Vedlegg Nr.2.

komiteen:

Mot slutten av 2016 fremmet to konstellasjoner søknader til
Bergen kommune om støtte til å arrangere Triathlon i kommunen,
og konstellasjonene bestod av klubber som samarbeidet med
henholdsvis Ironman Corporation og Challenge:
Erik Guldhav
1. Åsane CK og Ågotnes Triathlonklubb sammen med Ironman
Corporation, som representeres i Norge av Ivar Jacobsen.
2. Bergen Triathlon Club (BTC)sammen med Challenge. NTF
President Arild Andersen er medlem av BTC, men innehar
ingen styrende verv i klubben.

Leder

Bergen kommune avslår begge søknader 28.mars 2017(Vedlegg
Nr.1), med følgende begrunnelse:

Line Foss

«... manglendeforankring av arrangementet innenfor overordnete
regionale, nasjonale og internasjonale triatlonorganisasjoner tilsluttet
Norges idrettsforbund og det internasjonale triatlonforbundet, vil
Byrådsavdelingen for barnehage, skole og idrett(BBSI) ved
Idrettsseksjonen på det nåværende tidspunkt ikke innstille deres søknad
om økonomisk støtte til det omsøkte arrangementet.»

Medlem

Beate Brekne

Vurdering

Medlem

Ivar Jacobsen indikerer i sin henvendelse til kontrollkomiteen at
NTF President Arild Andersen har påvirket prosessen slik at
Bergen kommune har avslått søknadene. Henvendelsen hevder
også at President Arild Andersen, i en slik eventuell uttalelse til
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Bergen kommune er inhabil på grunn av at Andersen har interesser i samarbeidet mellom BTC der
han er medlem, og Challenge der han som styreleder i forbundets arrangørselskap NorTri AS
angivelig representerer eierinteresser i Challenge.
I det etterfølgende vurderer kontrollkomiteen de påståtte forholdene basert på den informasjonen
komiteen har innhentet.

Arild Andersens rolle i prosessen mot Bergen kommune
Innkallingen til klubbene fra Arild Andersen, vedlegg Nr.2, er sendt ut fra Andersens private
@gmail.com konto, og ikke signert med annet enn hans eget navn. Av innholdet i mailen er det ikke
tydelig hvem han uttaler seg på vegne av, men følgende setninger antyder at han kaller inn i kraft av
sitt verv i NTF:
«Både Bergen Kommune og Norges Triatlonforbund er helt tydelige på at den frivillige idretten må være med
på et slikt arrangementfor å kunnefå støtte. Challenge ser ogsåfor seg en modell hvor de samarbeider med
lokale triatlonklubber og evt andre idrettslagfor åfå gjennomførtfestivalen. Vi ønsker derfor å invitere
styremedlemmer i Bergen Triathlon Club, Ågotnes Triathlonklubb og Åsane CK til et informasjonsmøte
mandag 15.februar kl 1800. Vi kommer tilbake til sted, men det blir i Bergen Sentrum.»
På spørsmål under Tinget november 2017 redegjorde Arild Andersen for sin, og NTF sin rolle i
prosessen, og dette er gjengitt i Vedlegg Nr.3. hvor det fremgår at NTF og Presidenten ikke har hatt
en rolle i prosessen ut over å delta i møter og formidlet informasjon. Ifølge redegjørelsen på Tinget
har NTF heller ikke mottatt noen henvendelse der de har blitt bedt om å uttale seg om søknadene,
og dette har derfor ikke vært behandlet i styremøter.
Avslaget fra Bergen kommune redegjør på følgende måte om grunnlaget for avslaget:
«I vedtatt Idrettsplan er det lagt til grunn at søknader om økonomisk støttefra Bergen kommune til
internasjonale idrettsarrangement, må eierskapet til idretts- og friluftsarrangement være avklart ogforankret
innenfor idretts- ogfriluftsorganisasjonenes verdigrunnlag og regelverk.
Det vurderes i denne sammenheng at deres omsøkte arrangement Bergen Triathlonfestival manglerforankring
innenfor overordnete regionale, nasjonale og internasjonale triatlonorganisasjoner tilsluttet Norges
idrettsforbund og det internasjonale triatlonforbundet.»
Kontrollkomiteen forstår dette slik at det kommersielle eierskapet bak både Ironman Corporation og
Challenge gjør at det omsøkte arrangementet ikke er tilstrekkelig forankret i idrettens prinsipper om
at overskuddet først og fremst skal gå tilbake til idrettsorganisasjonene under Norges
Idrettsforbund, og ikke til kommersielle aktører. Kontrollkomiteen leser avslaget fra Bergen
kommune til å først og fremst begrunnes i dette, og siden dette går i disfavør begge søknadene så
avslås disse.
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Arild Andersens rolle kunne med fordel vært tydeligere i innkallingen i vedlegg Nr.2 slik at det ikke
var noen tvil om hvem han representerte i denne og eventuelt andre sammenhenger. Det ville være
forventet at Bergen kommune hadde bedt NTF formelt om en uttalelse i søknadsbehandlingen, men
kontrollkomiteen legger til grunn at dette ikke har vært gjort siden det ikke har vært behandlet i
styret, og heller ingen dokumentasjon er fremlagt for å bekrefte denne påstanden fra Ivar Jacobsen.
Kontrollkomiteen har ikke funnet saklig grunnlag for å tvile på den redegjørelsen som har vært gitt
av NTF på Tinget i november 2017, og legger derfor til grunn at President Arild Andersen ikke har
påvirket søknadsbehandlingen eller prosessen hverken i den ene eller andre retningen.

Arild Andersens habilitet og interesser i Challenge
Henvendelsen fra Ivar Jacobsen sier at Arild Andersen; «... uttalte seg på vegne av NTF,samtidig som
han er styreleder i ett selskap som er aksjonær i Challenge Norway AS,at NTF ikke kunne støtte noen av
søkerne særskilt»
Av vurderingen over fremgår det at kontrollkomiteen ikke har kunnet dokumentere at det er gitt en
slik uttalelse som Ivar Jacobsen henviser til, og dette er heller ikke dokumentert av Jacobsen.
President Arild Andersen har siden januar 2017 sittet som styreleder i NorTri AS som er NTF sitt
heleide arrangørselskap. Før oppkjøpet i desember 2016 hadde NorTri AS en mindre eierandel i
Challenge Norway AS, men denne ble solgt ut før NTF overtok selskapet. Kontrollkomiteen kan
altså ikke se at Ivar Jacobsens informasjon medfører riktighet.

Konklusjon
Basert på henvendelsen i Vedlegg Nr.4 har kontrollkomiteen gjennomført undersøkelser og
samtaler, samt sett gjennom styrereferater i NTF i perioden 2016 og 2017. Videre har komiteen
forholdt seg til den redegjørelsen som ble gjort av NTF om forholdet på Tinget i november 2017.
Basert på den informasjonen kontrollkomiteen har vurdert finner vi ikke grunnlag for å konkludere
med at hverken President Arild Andersen eller styret i NTF har vært pådrivere eller involvert i
uttalelser relatert søknadsprosessen mot Bergen kommune. Det er heller ingen dokumentasjon som
bekrefter at NTF eller Arild Andersen skal ha uttalt seg om søknadene til Bergen kommune.
Kontrollkomiteen legger derfor til grunn at Bergen kommune har avslått søknadene på selvstendig
grunnlag.
Arild Andersens rolle som styreleder i NorTri AS har startet etter oppkjøpet av NorTri AS, og etter
at eierandelene i Challenge Norway AS er solgt ut.
Kontrollkomiteen har fått seg forelagt alle informasjoner vi har etterspurt, og samtlige spørsmål er
blitt besvart.
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V edlegg:
1.
2.
3.
4.

Avslag fra Bergen kommune 23.mars 2017.
Innkalling fra Arild Andersen 27.januar 2016.
Styrets redegjørelse under Tinget november 2017.
Henvendelse til kontrollkomiteen fra Ivar Jacobsen datert 17.november 2017.
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VEDLEGG Nr.! til kontrollkomiteens protokoll KKINTF-1/17

Åsane Cykle Klubb
c/o Geir Iden
Bruraleitet 15
5265 YTRE ARNA

Deres ref.

Deres brev av:

Var ref

Emnekode

Dato

201600682-72
FRKA

ESARK-326

28. mars 2017

Søknad om støtte til å arrangere Bergen Triathlonfestival 2018
Viser til deres søknad av 22. november 2016 vedrørende støtte til å arrangere Bergen
Triathlonfestival Tronman 70.3 i august 2018, og senere møter og dialoger rundt søknaden.
Søknaden oppfattes å være et samarbeidstiltak mellom Åsane Cykleklubb og Pådriverne AS.
Bergen kommune, byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett (BBSI) ved Idrettsseksjonen
har vurdert søknaden i forhold til Bergen kommunes arrangementspolitikk og økonomiske
rammer til formålet.
Deres søknad er av en slik størrelse at den ikke inngår i vår årlige støtteordning til
idrettsarrangementer, men er vurdert separat om den skal innstilles til byrådet og bystyret
for endelig beslutning.
Som medelt i møte med dere, inneholder søknaden spennende, ambisiøse og utfordrende
planer for triatlonarrangement i Bergen fra og med 2018.
Idrettsplanen 2017-2027:
Bergen bystyre vedtok 22. mars 2017 ny Idrettsplan for Bergen kommune 2017 - 2027
"Idrettsbyen Bergen aktiv og attraktiv».
I planen ønsker Bergen kommune å satse på arrangementer som utvikler idrettsbyen
Bergen, inspirerer og motiverer til økt deltakelse i barne- og ungdomsidretten. I tillegg er det
positivt med arrangementer som synliggjør og fremmer byens og regionens mangfoldige
idretts- og friluftsliv.
Det forutsettes imidlertid at alle nasjonale og internasjonale idrettsarrangementer, som
søker om økonomisk støtte fra Bergen kommune og/eller ønsker å benytte seg av
kommunale idrettsanlegg, følger internasjonale dopingbestemmelser og fremmer
antidopingarbeidet. I tillegg ser byrådet spesielt positivt på arrangement med en tydelig
grønn profil.
Dette er forhold som dere både i søknaden og i prosess har dokumentert at dere vil
etterleve og følge opp.
I vedtatt Idrettsplan er det lagt til grunn at søknader om økonomisk støtte fra Bergen
kommune til internasjonale idrettsarrangement, må eierskapet til idretts- og

friluftsarrangement være avklart og forankret innenfor idretts- og friluftsorganisasjonenes
verdigrunnlag og regelverk.
Det vurderes i denne sammenheng at deres omsøkte arrangement Bergen Triathlonfestival
mangler forankring innenfor overordnete regionale, nasjonale og internasjonale
triatlonorganisasjoner tilsluttet Norges idrettsforbund og det internasjonale
triatlonforbundet.
Konklusjon:
På bakgrunn av manglende forankring av arrangementet innenfor overordnete regionale,
nasjonale og internasjonale triatlonorganisasjoner tilsluttet Norges idrettsforbund og det
internasjonale triatlonforbundet, vil Byrådsavdelingen for barnehage, skole og idrett (BBSI)
ved Idrettsseksjonen på det nåværende tidspunkt ikke innstille deres søknad om økonomisk
støtte til det omsøkte arrangementet.
Veien videre
Det vurderes for fremtiden som spennende og ønskelig å få til
internasjonale triatlonarrangementer i Bergen og bergensregionen, men det forutsettes for
å få kommunal støtte, at slike arrangementer er prioritert av Norges Triathlonforbund, og at
byens triatlonmiljøer samlet står bak arrangement på dette nivået.
Det vil også bli vektlagt at internasjonale triatlonarrangementer omfatter øvelser der de
beste bergensbaserte triathlon utøverne også vil kunne delta, i tillegg til øvelser for barn,
ungdom og bredde.
Økonomisk støtte til mindre enkeltstående arrangement:
Søknaden deres som vi nå har konkludert med avslag på, er søknad som er gjenstand for
særlig vurdering utenom den faste støtteordningen, og ville måtte kreve bystyrebehandling
og avsetning i økonomiplanen for 2018 — 2021.
I tillegg til separat vurdering av søknader om støtte til større internasjonale arrangementer,
har Idrettsseksjonen en elektronisk basert arrangementsstøtteordning. Det er en
tilskuddsordning som gir muligheter for støtte til å etablere nye arrangement over noen år
og/eller for enkeltstående arrangement som NM/Norgescup eller lignende. Denne
tilskuddsordningen er basert på en ramme på mellom kr 10 000 til kr. 100 000 relatert til
arrangementets omfang og type.
Dersom triatlonforbundet og/eller deres medlemsorganisasjoner ønsker å arrangere
triatlonarrangement i tråd med kriterier fra vår faste elektronisk baserte søknadsordning for
arrangementsstøtte, er de velkommen til det.
Kopi til:
Med bakgrunn i vurderinger som er gitt her velger vi å sende kopi av avslaget til Norges
Triathlonforbund, Idrettsrådet i Bergen og Bergen arrangementsselskap AS.
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Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 ukerfra den dag du har mottatt vedtaket,jfr.
Forvaltningsloven § 28 og § 29. Klagen må begrunnes.
Klagen sendes til:
Bergen kommune, BBSI ved Idrettsseksjonen
v/rådgiver Frode Karlsen
Postboks 7780
5020 Bergen
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BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE,SKOLE OG IDRETT

Ikke skriv eller endre del som slår
på de 4 linjene.
Elektronisk godkjenning
flettes inn her

Kopi til: Norges Triathlonforbund
Bergen arrangementsselskap AS
Idrettsrådet i Bergen
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VEDLEGG Nr.2 til kontrollkomiteens protokoll KK/NTF-1/17
Fra: Arild Mjøs Andersen [mailto:arildander(agmail.com]
Sendt: 27. januar 2016 16:27
Til: mo racemakers.dk; G iden; Christen Skjerven; Bergen Triathlon Club; Halfdan Haukeland; Bjarte
Hetlevik; Frank Pedersen; Bjarte Hetlevik; cv(alracemakers.dk; post(aaatri.no
Emne: Møte om Challenge Bergen, 15. februar kl 1800
Hei, kjære triatlonvenner.
Challenge ønsker å etablere seg i Bergen. Jeg var med på et møte i forrige uke med idrettsdirektør i
Bg Kommune, daglig leder i Bergen City Event og prosjektleder i sykkel-VM. Challenge Denmark
presenterte der sine ideer, som fikk gode tilbakemeldinger.
Planen er å arrangere en triatlonfestival over flere dager, med barnetriatlon, sprinttriatlon, dameløp
og en fulldistanse. På grunn av sykkel-VM i 2017 er nok det mest realistiske å gjennomføre en full
festival i 2018.
Både Bergen Kommune og Norges Triatlonforbund er helt tydelige på at den frivillige idretten må
være med på et slikt arrangement for å kunne få støtte. Challenge ser også for seg en modell hvor de
samarbeider med lokale triatlonklubber og evt andre idrettslag for å få gjennomført festivalen.
Vi ønsker derfor å invitere styremedlemmer i Bergen Triathlon Club, Ågotnes Triathlonklubb og
Åsane CK til et informasjonsmøte mandag 15. februar kl 1800. Vi kommer tilbake til sted, men det
blir i Bergen Sentrum.
Agenda:
Presentasjon av Challenge og konseptet
Spørsmål og refleksjoner

Fint om alle melder fra til meg hvem som kommer.
hilsen fra

Arild Mjøs Andersen
+47 91 60 65 09

VEDLEGG Nr.3 til kontrollkomiteens protokoll KK/NTF-1/17

FRA TINGET 2017 under fremleggelse av styrets beretning for 2016
Merknader til styrets beretning 2016

Geir Iden, Åsane Cykle Klubb
Klubben Asane ble invitert til å være med i et Challenge arrangement. Siden
det allerede finnes et etablert arrangement i Bergen, Coastman,ønsket vi ikke
å følge opp dette. Men vi hører at det finnes Challenge og Tronman på vei inn i
Bergen. Vi skjønner ikke hva som foregår. Hvordan har dette blitt behandlet,
hvor ligger vedtakene og planene for det som skjer i Bergen?
Arild Mjøs Andersen, president
Dette har vært en lang prosess. Bergen kommune har valgt å ikke støtte
arrangementer som ikke tilhører idretten. Ikke blitt sendt formell forespørsel
fra Bergen kommune' til NTF. De ønsket fokus på eliteutøvere og barn og unge,
og de savnet klubbtilhørighet. Dette har ikke vært behandlet av
forbundsstyret eller administrasjonen. Det eneste forbundet har gjort er å
være tilstede i møter og kommet med informasjon.
Geir Iden, Asane Cykle Klubb
Jeg utfordrer kontrollkomiteen om å spørre de gode spørsmålene om denne
prosessen. Dårlig kommunikasjon. Forbundet inviterte inn.
Arild Mjøs Andersen, president
Det var ikke forbundet som inviterte seg inn i Bergen kommune. Challenge
i nviterte oss med i møte med Bergen kommune. NTF satte som betingelse til
Challenge at klubbene inviteres inn i en slik prosess. Det var ikke forbundet
som tok initiativet til Challenge i Bergen.

VEDLEGG Nr.4 til kontrollkomiteens protokoll KK/NTF-1./17
(KUN DEN DELEN AV MAILEN SOM OMHANDLER ARRANGEMENTET I BERGEN ER GJENGITT)

Opprinnelig melding
Fra: Ivar Jacobsen [mailto:ivar iconofnorway.no]
Sendt: 17. november 2017 00:20
Til: Guldhav, Erik
Kopi: ivar(cviconofnorwav.no
Emne: forbundsting / nortri / beymringer / habilitet

Hei Erik
Her er vår begrunnelse for bekymring.
Bergen / habilitet til president
Høst 2016 ble alle klubbene i Bergen kaldt inn til felles møte. Der ble
planene om Challenge Bergen presentert. Arild Mjøs Andersen var en av av
presentatørene. Det var i etterkant uklart om han opptrede som President
i forbund /Nortri as eller fra Bergen triathlon klubb.
Asanen sykkelklubb ved Geir Iden med flere hadde på sin side alliert seg
med undertegnede om å arrangere IRONMAN 70.3 Bergen august 2018.
Begge aktører søkte desember 2016 bergen kommune om økonomisk støtte
til gjennomføring.
åsane sykkelklubb/Tronman søkte om ca 1.900.000
BTC/Challenge søkte om 5.000.000 + 500.000 i underskuddsgaranti
I den forbindelse ba Bergen kommune NTF om en uttalelse om hvilken av
arrangørene de mente var best skikket.
Arild Mjøs Andersen
uttalte seg da på vegne av NTF, samtidig sorn han er styreleder i ett
selskap som er aksjonær i Challenge Norway as , at NTF ikke kunne støtte
noen av søkerene særskilt. Han orienterte ikke BERGEN KOMMUNE ,
HORDALAND FYLKESKOMMUNE om sin posisjon i Challenge Norway as.
Når vi i etterkant har samlet sammen informasjonen er det innlysende at
President i denne sak er inhabil.
Bergen kommune sin henvendelse til NTF burde også vært styrebehandlet
hvor både President/generalsekretær/stymedlem Pernille Dørstad ville
vært inhabile.
Forøvrig avslo Bergen kommune begge søknader med begrunnelse "manglende
forankring hos NTF" som hovedårsak , og Bergen og norsk triathlon gikk
glipp av ett flott arrangement som hadde bidratt til vekst i sporten.
Ett annet punkt som vi også reagerte på i denne prosessen er størrelse
på sum som det er søkt om.
Kan det tenkes at den sum Challenge har søkt om hadde sammenheng med det
økonomiske resultat i tønsberg? Ikke vet jeg da vi jo heller ikke vet
hvilket selskap som skulle være challenge arrangør(men det går jo gjerne
fram av søknaden deres som du skal kunne få utlevert), men det er jo
uansett bare spekulasjoner

