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Elverum, 25.mai 2020 
 

Styret i Region Innlandet har kort gjennomgått konkursboets vurdering av 
mulige ansvarsspørsmål mot tidligere ledelse og styret i Bergen 2017 AS. 

Fra boets rapport nr. 3 av 8 mai har styret merket seg følgende: 
 

Under pkt 6.1: 
Konkursboets arbeid med å vurdere om det er grunnlag for å fremme krav 

mot det forhenværende styret, daglig leder og deres forsikringsselskap 
AIG er nå sluttført.    

Og videre under pkt. 6.1: 
På bakgrunn av det omfattende arbeidet Wikborg Rein har lagt ned i 

samarbeid med konkursboet og Borevisor, brevutvekslingen med styret og 
daglig leders advokatforbindelse har konkursboet konkludert med at det 

er grunnlag for et krav mot styret og daglig leder. Det er imidlertid også 

konkludert med at det foreligger en betydelig risiko for at et søkmål ikke 
vil 10 vinne frem. Konkursboets begrensede midler tatt i betraktning har 

derfor bostyrer konkludert med at konkursboet ikke vil innlede rettslige 
skritt for å forfølge ovennevnte krav.   

 
Nærmere under pkt 6.2.1: 

Konkursboets vurdering er at Assignment Agreement er en avtale som 
faller innenfor virkeområdet aksjeloven § 3-8, og som etter dagjeldende 

bestemmelse dermed måtte godkjennes av generalforsamlingen i Bergen 
2017 for å være gyldig. Slik godkjenning er etter konkursboets oppfatning 

ikke gitt, og det er konkursboets vurdering at avtalen derfor er ugyldig. 
Partenes ytelser skal således restitueres, jf. aksjeloven § 3-8 tredje 

ledd. Styret og daglig leder er subsidiært solidarisk ansvarlige for 
restitusjonskravet, jf. aksjeloven § 3-7 annet ledd.    

 

Under pkt. 6.2.2: 
I tillegg kommer de betydelige forpliktelsene av ulik art og karakter som 

ble pådratt kort tid før eller under mesterskapet. Som en indirekte årsak 
nevnes også at selskapets organisasjon fremstår som svakt bemannet og 

av den grunn ute av stand til å utføre sine oppgaver tilfredsstillende. 
Konkursboets funn sammenfaller her med de funn som er gjort i 

forskningsrapporten fra NTNU om mesterskapet, Sykkel-VM 2017: Fra 
folkefest til økonomisk bakrus av 21. desember 2018. Konkursboet kan i 

hovedsak tiltre den utførlige redegjørelsen som der er gitt for økonomien i 
selskapet og årsakene til underskuddet. Det vises til rapporten s. 33 til s. 

68.   
 

Konkursboet sammenfatter sine vurderinger i pkt. 6.5 slik: 
På bakgrunn av det ovennevnte er konkursboets konklusjon at det ikke vil 

forfølge potensielle krav mot styret og daglig leder rettslig. Gitt de 



indikasjoner på økonomisk vanskjøtsel og manglende kontroll som forelå 
ved konkursåpning, og som senere ble omtalt utførlig i 

forskningsrapporten fra NTNU, ville det imidlertid vært uforsvarlig av et 

konkursbo å ikke utrede muligheten for å fremme krav mot styret og 
daglig leder.  

 
At konkursboet vurderer det som for risikabelt å gå videre med eventuelle 

krav utelukker ikke at enkeltkreditorer fortsatt kan ha et erstatningskrav i 
behold. Basert på den informasjonen konkursboet har fremskaffet og de 

vurderinger som er foretatt av økonomien i Bergen 2017 AS sammenholdt 
med styrets og daglig leders disposisjoner, er det sannsynlig at en rekke 

enkeltkreditorer kan ha et krav på erstatning. For slike krav vil det være 
enklere å dokumentere at et økonomisk tap er forårsaket av styrets 

og/eller daglig leders disposisjoner enn hva som er tilfelle for 
konkursboet. Eksempler på slike krav kan være kreditorer som inngikk 

avtaler med Bergen 2017 AS kort tid før eller under selve arrangementet, 
da styret og daglig leder måtte vite at selskapet aldri ville være i stand til 

å betale det avtale vederlag.    

 
Styret i regionen anmoder på ovennevnte bakgrunn, at styret i NCF 

foretar en nærmere undersøkelse og selvstendig vurdering av om NCF kan 
fremme krav mot det tidligere styret eller tidligere daglig leder/president i 

NCF, herunder også om det foreligger evt. straffbare forhold både etter 
alminnelige strafferettslige bestemmelser og evt etter idrettens eget 

regelverk.  
 

Styret i regionen har også tillit til at NIFs domsutvalg nå vil kunne 
gjenoppta og sluttbehandle saken mot Harald Tiedemann Hansen som 

Region Sør har fremmet til behandling, og regionen støtter en slik 
uavhengig behandling i domsutvalget. 

 
Med hilsen 

For NCF Region Innlandet 

 
Kjell Bjertnes 

Leder 
 
 

 


