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Handlingsplanen er et samarbeid mellom Norges idrettsforbund 
og olympiske og paralympiske komité (NIF), Norges Fotball-
forbund, Norsk Tipping AS, Lotteri- og stiftelsestilsynet, Justis- 
og beredskapsdepartementet og Kulturdepartementet. Det er en 
handlingsplan mellom likeverdige parter. For hvert av tiltakene i  
planen er det spesifisert hvilke parter som har ansvar for oppfølgingen.
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Vårt mål er derfor å:

Forebygge, avdekke og reagere på kampfiksing 
i idretten.

For å nå målet vil vi:

 − Styrke kunnskapen om kampfiksing

 − Prioritere holdningsskapende arbeid mot 
kampfiksing innenfor idretten

 − Overvåke og regulere spillvirksomheten

 − Styrke idrettens regelverk mot kampfiksing 

 − Styrke norsk deltakelse i internasjonalt sam-
arbeid mot kampfiksing

Kampfiksing hører ikke hjemme i norsk idrett.  
En effektiv bekjempelse av kampfiksing forutsetter 
bidrag fra idretten, fra spillselskap og spillmyndig-
heter og fra offentlige myndigheter. Erfarings-
messig kan kampfiksing foregå både i individuelle 
idretter og i lagidretter. Handlingsplanen retter seg 
derfor mot kampfiksing i idretten som helhet. 

Arbeidet krever felles innsats på tvers av sektore-
ne, og informasjonsutveksling mellom berørte par-
ter er avgjørende. Denne handlingsplanen er der-
for et samarbeid mellom Norges idrettsforbund og 
olympiske og paralympiske komité (NIF), Norges 
Fotballforbund, Norsk Tipping, Lotteri- og stiftel-
sestilsynet, Justis- og beredskapsdepartementet og 
Kulturdepartementet. 

Bekjempelse av kampfiksing er viktig som et ledd i å ivareta 
idrettens verdigrunnlag, ivareta et trygt og tillitskapende spill-
marked og bekjempe internasjonal organisert kriminalitet. 

Hadia Tajik
Kulturminister 

Grete Faremo
 Justis- og beredskapsminister

Atle Hamar
Lotteri- og stiftelsestilsynet

Torbjørn Almlid
Norsk Tipping AS

Børre Rognlien
 Norges idrettsforbund og olympiske

og paralympiske komité

Yngve Hallén
Norges Fotballforbund
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Kampfiksing er et begrep som benyttes ulikt i 
ulike sammenhenger. I videste forstand dekker 
begrepet all form for manipulering av en idretts-
konkurranse. 

I en slik vid forståelse av begrepet kampfiksing 
inngår også manipulering av resultater basert 
på idrettslige vurderinger. Et lag eller en utøver 
velger for eksempel å tape en kamp for å kunne 
møte en enklere motstander i neste runde. Med 
utgangspunkt i idrettens verdigrunnlag, er det 
viktig at idretten selv har grundige diskusjoner 
omkring slike problemstillinger. Denne type 
påvirkning av idrettsresultater faller imidlertid 
utenfor rammen av denne handlingsplanen. 

I internasjonal idrett er manipulering av kon-
kurranser for økonomisk vinning et økende pro-
blem. Formålet er som regel å tjene penger på 
et fikset utfall ved å plassere veddemål hos et 
spillselskap. Det kan imidlertid også være tilfel-
ler hvor lag eller utøver betaler en motstander 
for å fikse en konkurranse, for selv å oppnå et 
ønsket resultat.

Denne type kampfiksing kan grovt sett deles i 
tre former:

Match-fixing: Tradisjonell fiksing av sluttresul-
tatet (et lag eller en utøver taper mot betaling)

Spot-fixing: Manipulering av enkelthendelser 
underveis i konkurransen (for eksempel første 
corner) som ikke behøver å ha direkte betyd-
ning for sluttresultatet.

Point-shaving: Manipulering av sluttresultatet, 
men ikke kamputfallet (spillere får betalt for 
at laget ikke skal slå motstanderlaget med mer 
enn for eksempel 10 mål). 
  
Handlingsplanens definisjon av kampfiksing 
skal dekke alle disse tre formene: 

Kampfiksing defineres som manipulering av en 
idrettskonkurranse, hvor involverte aktører (utøvere, 
trenere, ledere, dommere etc.), for økonomisk vin-
ning for seg selv eller andre, søker å påvirke resulta-
tet av konkurransen eller enkelthendelser underveis i 
konkurransen. 

Handlingsplanens definisjon av kampfiksing
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Kampfiksing er ikke et nytt problem i internasjonal 
idrett. Men det har blitt et raskt økende problem de 
siste årene. Det er gjort flere forsøk på å tallfeste 
kampfiksingens omfang internasjonalt. Det er imid-
lertid vanskelig å avgjøre om kamper er fikset eller 
ikke. Det foreligger lite informasjon i slike saker.  
Informasjonen er ofte basert på rykter, og det er 
vanskelig å bevise. Sikre konklusjoner om omfan-
get kan derfor ikke trekkes. 

Flere rettsprosesser i europeiske land dokumente-
rer imidlertid at idretten står overfor et betydelig 
problem. De fleste sakene knytter seg til fotball, og 
en rekke europeiske ligaer er berørt. En av de mest 
kjente sakene i europeisk sammenheng er den så-
kalte Bochum-saken fra 2008. Saken omfattet 351 
mistenkte personer fra 25 land i totalt 323 saker. 

Selv om de fleste kjente tilfellene av kampfiksing 
knytter seg til fotball, er det registrert saker i en 
rekke andre idretter, både individuelle idretter og 
lagidretter, eksempelvis tennis, håndball, cricket 
og ishockey.  

Det er allmenn enighet om at koblingen til spill-
virksomhet har gjort idretten mer utsatt for kamp-
fiksing. Internett har de siste årene revolusjonert 
spillmarkedet. Før internett ble sportsspill regulert 
på nasjonalt nivå. I dag opererer nettbaserte spill-
selskaper på tvers av landegrensene. Markedet har 
blitt vanskeligere å regulere, og det er utfordrende 
å følge opp mistanker når flere land er involvert. 

Med internett har vi også fått en dramatisk økning 
i spilltilbudet. For hver kamp kan det være uttallige 
spillobjekter (første målscorer, antall frispark, an-
tall gule kort etc.) Med innføring av live betting er 
det også blitt mulig å spille på objekter underveis i 
kampene.  

Spillvirksomhet er en kjent metode for hvitvasking 
av penger, og utviklingen av spillmarkedet har gjort 
kampfiksing mer attraktivt for internasjonal orga-
nisert kriminalitet. Samtidig er idretten en arena 
preget av selvstyre, færre reguleringer og mindre 
overvåking enn andre sektorer i samfunnet. Denne 
kombinasjonen gjør at idretten blir gjenstand for 
interesse fra kriminelle miljøer. 

Koblingen mellom idrett, spillvirksomhet og inter-
nasjonal organisert kriminalitet viser at bekjem-
pelse av kampfiksing må skje i samarbeid mellom 
idretten, spilloperatører og offentlige myndigheter. 
Det er avgjørende å samarbeide på tvers av lande-
grensene. 

Kampfiksing som internasjonalt problem
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Ivareta idrettens verdigrunnlag 

Idrettens samfunnsmessige betydning bygger i 
stor grad på de positive verdiene som ligger til 
grunn for aktiviteten. Kampfiksing utgjør en trus-
sel mot idretten. Det rokker ved idrettens grunn-
leggende verdier og kan skade idrettens integritet 
og omdømme. 

Idrettens tiltrekningskraft på publikum kan også 
svekkes dersom det danner seg en oppfatning om 
at konkurransen er avgjort på forhånd. 

Ivareta et trygt og tillitskapende spillmarked 

Kampfiksing utgjør en trussel mot spillmarkedet. 
Norsk Tipping har et viktig samfunnsansvar ved å 
legge til rette for et trygt og ansvarlig spilltilbud. 
Norsk Tipping er helt avhengig av tillit til de pro-
duktene de tilbyr. 

Dersom det skapes tvil om spillobjektene er ”rene”, 
vil tilliten svekkes og Norsk Tippings omdømme vil 
bli skadelidende. 

Bekjempelse av internasjonal organisert 
kriminalitet

Etterforskningen av større kampfiksingssaker i  
Europa har vist at det ofte er kriminelle nettverk 
som står bak fiksing av kamper. Koblingen mellom 
idrett og spillvirksomhet har gjort idretten interes-
sant for kriminelle.  

Arbeidet mot kampfiksing bør derfor ses i sam-
menheng med den generelle bekjempelsen av in-
ternasjonal organisert kriminalitet. 

Derfor er det viktig å bekjempe kampfiksing
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Nasjonale lovbestemmelser utgjør viktige ramme-
betingelser i en effektiv bekjempelse av kampfik-
sing. Følgende bestemmelser i straffeloven vil kun-
ne anvendes:

Bedrageri
Kampfiksing kan rammes av straffeloven 1902 
§ 270 og straffeloven 2005 § 371 om bedrageri.  
Vilkårene er at gjerningsmannen i vinnings 
hensikt (straffeloven 1902) eller med forsett om 
vinning (straffeloven 2005) fremkaller, styrker 
eller utnytter en villfarelse, som forleder noen 
til handling som volder tap eller fare for tap av 
økonomisk art. 

Korrupsjon
Dersom man gir eller mottar en ”utilbørlig for-
del” i anledning stilling, verv eller oppdrag, kan 
dette straffes som korrupsjon, jf. straffeloven 
1902 § 276 a og straffeloven 2005 § 387. Der 
fordelen er ment å påvirke en annens utførelse 
av stilling, verv eller oppdrag, kan handlingen 
rammes som påvirkingshandel etter straffeloven 
1902 § 276 c og straffeloven 2005 § 389. 

Økonomisk utroskap
Kampfiksing begått av noen med representa-
sjonsmyndighet kan rammes av straffeloven 
1902 § 275 og straffeloven 2005 § 390 om øko-
nomisk utroskap. Straffebudet er overtrådt når 
man i vinnings hensikt eller med forsett om vin-
ning passivt eller aktivt handler mot en annens 
interesser som han/hun styrer eller har tilsyn 
med.

Samtlige straffebud som er nevnt ovenfor rammer 
også medvirkning til kampfiksing. Kampfiksing vil 
i gitte tilfeller også kunne rammes av bestemmelsene 
om grovt bedrageri (straf feloven 1902 § 271 og 
straffeloven 2005 § 372), grov økonomisk utroskap 
(straffeloven 1902 § 276 og straffeloven 2005 § 391) 
og grov korrupsjon (straffeloven 1902 § 276 b og 
straffeloven 2005 § 388). 

De aktuelle bestemmelsene i straffeloven dekker 
på en god måte de former for kampfiksing som den-
ne handlingsplanen retter seg mot. 

Tvang
Kampfiksingshandlingen vil også kunne være 
straffbar etter norsk rett dersom den er utført 
ved tvang. Handlingen rammes da av straffe- 
bestemmelsene om tvang (straffeloven 1902 
§ 222 og straffeloven 2005 §§ 251 og 252) eller 
trusler (straffeloven 1902 § 227 og straffeloven 
2005 §§ 263 og 264).

Nasjonale lovbestemmelser som kan 
anvendes på kampfiksing
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En effektiv bekjempelse av kampfiksing forutsetter 
bidrag fra idretten, fra spillselskap og spillmyndig-
heter og fra offentlige myndigheter.  Det er viktig 
å koordinere arbeidet på tvers av sektorene, og 
informasjonsutveksling mellom berørte parter er 
avgjørende.

Politiet har liten kjennskap om omfanget av kamp-
fiksing i Norge. På generelt grunnlag er spillvirk-
somhet en velkjent metode for hvitvasking. Den 
pågående etterforskningen av kampfiksing i norsk 
2. divisjonsfotball har økt politiets bevissthet og 
kunnskapsnivå om kriminalitetsformen. 

Styrke kunnskapen om kampfiksing

Arbeidet mot kampfiksing starter med å erkjenne 
problemets omfang og alvorlighetsgrad. Erkjen-
nelse forutsetter kunnskap. Kampfiksing har inntil 
nylig vært lite kjent i Norge. Det er derfor behov 
for å styrke kunnskapen om kampfiksing innenfor 
idretten, innenfor spillsektoren og blant offentlige 
myndigheter. 

Siden kampfiksing har blitt et raskt økende pro-
blem i internasjonal idrett, utvikles det stadig ny 
kunnskap på området. Det er derfor behov for lø-
pende oppdatering av kunnskapen som grunnlag 
for utforming av tiltak.

Like viktig som å styrke kunnskapsgrunnlaget, er 
det å sikre en god formidling av kunnskapen. For-
midlingen må skje både på tvers av sektorer og 
nedover til lokalt nivå. Det er særlig viktig at nød-
vendig kunnskap innenfor idretten formidles til ut-
øvere, trenere, lokale ledere og dommere. Politi og 
påtalemyndigheten er positiv til å opparbeide seg 
kompetanse på feltet. 

Slik skal arbeidet mot kampfiksing 
styrkes i Norge

Tiltak

- Lotteritilsynet etablerer en kunnskapsbase om 
kampfiksing på sine hjemmesider. Kunnskaps-
basen skal inneholde oppdatert informasjon og 
lenker til aktuelle organisasjoner som arbeider 
mot kampfiksing. 

- Lotteritilsynet etablerer et samarbeidsforum 
med deltakelse fra idrettens organisasjoner, 
Norsk Tipping, politiet og andre offentlige myn-
digheter. Formålet er informasjonsutveksling og 
kompetansedeling. Forumet ledes av Lotteri- 
tilsynet.

- NIF tar i samarbeid med aktuelle særforbund 
ansvar for å gjennomføre en spørreundersøkelse 
blant utøvere og trenere i utvalgte idretter for å 
kartlegge deres kjennskap til idrettens regelverk, 
og deres kjennskap til, og eventuelle befatning 
med kampfiksing i sine miljøer.

- Kulturdepartementet vil i 2013 ta initiativ til å 
arrangere et internasjonalt tverrfaglig seminar 
om kampfiksing med deltakelse fra idrettens 
organisasjoner, spillsektoren og offentlige myn-
digheter, herunder justis- og politimyndigheter.
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Alle medlemmer i norsk idrett skal ha et bevisst 
forhold til idrettens grunnverdier. Verdiene skal 
integreres i daglig praktisk handling gjennom 
en lokal forankring av verdiarbeidet. Forebyg-
gende og holdningsskapende arbeid overfor ut-
øvere, trenere, ledere og dommere er avgjøren-
de i arbeidet mot kampfiksing. 

I mange tilfeller vil det være spillsyndikater 
og organiserte kriminelle miljøer som står bak 
kampfiksing i idretten. All kampfiksing forutset-
ter imidlertid medvirkning fra idrettens egne 
rekker. Det er utøvere, trenere, klubbledere og 
dommere som er mest utsatt for påvirkningsfor-
søk fra slike miljøer. Økt bevissthet, kunnskap 
og gode holdninger er avgjørende for at idret-
tens medlemmer skal være best mulig rustet til 
å si nei til eventuelle tilbud om kampfiksing. 

Betydningen av forebyggende arbeid i idretten 
vektlegges i det internasjonale arbeidet mot 
kampfiksing. For eksempel utarbeider Interpol 
i samarbeid med FIFA et opplærings- og utdan-
ningsprogram innrettet mot fotballen. Formå-
let er å trene opp spillere og andre involverte 
i hvordan man skal gjenkjenne, motstå og rap-
portere forsøk på kampfiksing. Også SportA-
ccord (paraplyorganisasjon for internasjonale 
særforbund) har utviklet et e-læringsprogram 
om kampfiksing. Disse programmene kan tjene 
som modell for et opplæringsprogram beregnet 
for norske forhold. 

Prioritere holdningsskapende arbeid mot 
kampfiksing innenfor idretten

Tiltak

- NIF utarbeider i samarbeid med aktuelle særfor-
bund et opplæringsprogram om kampfiksing 
rettet mot utøvere, trenere, ledere og dommere. 
Utvikling av et e-læringsprogram vil inngå som 
et sentralt element. 

- NIF utarbeider etiske retningslinjer til bruk i 
arbeidet mot kampfiksing. 

- NIF og særforbundene tar problemstillinger  
knyttet til kampfiksing inn i utdanningen av 
trenere, ledere og støttepersonell.

- NIF vil gå aktivt ut med informasjon til utøvere, 
trenere, ledere og dommere for å opplyse om de 
reglene som knytter seg til veddemål og kamp-
fiksing. 

- NIF etablerer rutiner for hvordan utøvere skal 
forholde seg dersom de blir utsatt for forsøk på 
kampfiksing, og rutiner for hvordan informasjo-
nen skal håndteres videre.
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En effektiv bekjempelse av kampfiksing forutsetter 
gode overvåkingsrutiner og mekanismer for regu-
lering av spillvirksomheten. Det forutsetter også 
tett samarbeid mellom idretten, Norsk Tipping og 
Lotteritilsynet som tilsynsmyndighet. 

Norsk Tippings rolle som spilloperatør

Kampfiksing er i hovedsak økonomisk motivert, og 
gevinsten realiseres i all hovedsak gjennom spille-
aktivitet på oddsspill. Som spilloperatør har Norsk 
Tipping derfor en viktig rolle i arbeidet mot kamp-
fiksing i idretten.

Markedsovervåking er blant de viktigste virkemid-
lene Norsk Tipping benytter i arbeidet mot kamp-
fiksing. Basert på overvåking av mottatte spill kan 
selskapet justere oddsen eller stenge for spill slik 
at gevinsten ved eventuell kampfiksing minimeres. 

Norsk Tipping kan også regulere spillobjekter. 
Gjennom en ny IT infrastruktur for sportsspill kan 
Norsk Tipping i større grad regulere innsatser per 
spillobjekter ved å differensiere innsatsgrenser på 
type idrett, type liga, type spillobjekt og type utfall. 
Hensikten er å kunne styre omsetningen og ta hen-
syn til risikovurdering av de ulike spillobjektene. Jo 
høyere risiko for misligligheter, desto lavere om-
setningsnivå.   

Det tredje virkemiddelet Norsk Tipping besit-
ter er interne kontrollrutiner. Herunder inngår 
også oppfølging av kommisjonærleddet. Norsk 
Tipping gjennomfører nå en anskaffelsesprosess 
knyttet til ID/betalingsløsningen (spillekort). For-
målet er å styrke identiteten mellom spill og den 
faktiske spiller og redusere misbruk av spille- 
kort.

Lotteritilsynets tilsynsrolle

Etter lov om pengespill m.v. § 14 skal Lotteritilsy-
net føre tilsyn med at Norsk Tippings virksomhet 
foregår i samsvar med lov og spilleregler. Lotteri-
tilsynet planlegger sine tilsyn gjennom risiko- og 
vesentlighetsvurderinger basert på til enhver tid 
tilgjengelig informasjon om spillvirksomheten i 
Norsk Tipping. Risikobasert tilsynsmetodikk gir 
Lotteritilsynet gode muligheter til å bidra i arbeidet 
mot kampfiksing gjennom tett oppfølging av Norsk 
Tippings rutiner og kontrolltiltak. 

Idrettens overvåking av spillaktiviteten knyttet 
til norske fotballkamper

UEFA samarbeider med selskapet Sportradar om 
overvåking av spill på europeiske fotballkamper. Sel-
skapet overvåker de to øverste divisjonene og den 
nasjonale cupen i samtlige europeiske land. Norges 
Fotballforbund har dermed gjennom sin tilslutning til 
UEFA overvåking av kamper i Tippeligaen, Adecco- 
ligaen og NM. 

Overvåke og regulere spillvirksomheten

Tiltak

- Norsk Tipping vil innføre et spillsystem som 
setter grenser på hva slags omsetning selskapet 
skal tillate på ulike nivåer i spill på Oddsen. Det 
er snakk om å tillate ulike omsetningsnivåer i de 
forskjellige idrettene og i de forskjellige ligaene. 

- Norsk Tipping vil etablere omsetningsgrenser, 
alarmer og overvåking på salg per kommisjonær. 
Grensene vil være felles for alle kommisjonærer, 
vil kunne endres fra dag til dag, og vil kunne 
differensieres på ulike idretter, ligaer osv. Norsk 
Tipping kan også sette tak på omsetning per 
kommisjonær på en bestemt spillekombinasjon. 

- Norsk Tipping vil etablere omsetningsgrenser, 
alarmer og overvåking på salg og netto utbetal-
ing per spilleutfall på et spillobjekt. Selskapet vil 
også etablere grenser, alarmer og overvåking på 
salg og netto utbetaling per spillekombinasjon. 
Det kan differensieres på ulike idretter, ligaer osv.

- Norges Fotballforbund vil utvide dagens  overvåking 
av kamper til også å omfatte kamper på lavere nivåer. 

- Lotteritilsynet gjennomfører tilsyn med de sys-
temer Norsk Tipping har etablert for å håndtere 
risiko for kampfiksing og misligheter blant kom-
misjonærer. 

- Lotteritilsynet utarbeider i samarbeid med 
spillsektoren og idrettens organisasjoner rutiner 
for hvordan relevant informasjon knyttet til 
kampfiksing hurtig kan deles mellom berørte 
parter for å gi et best mulig verktøy for å fore-
bygge, oppdage og reagere på kampfiksing. 
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Kampfiksing er ikke forenlig med idrettens verdig-
runnlag. Det er derfor avgjørende at idrettens regel-
verk dekker de handlinger som i dag defineres som 
kampfiksing. Like viktig er det at reglene er egnet til 
å virke preventivt. 

Bestemmelsene i NIFs lov er bindende for samtlige 
organisasjonsledd i NIF. Loven har to bestemmelser 
som knytter seg konkret til ulovlig spill og risikoen 
for kampfiksing: 

Bestemmelsen skal sikre tilliten til at konkurransen 
skjer på rettferdig grunnlag og at resultatet er ufor-
utsigbart.

Bestemmelsen kom inn i NIFs lov ved vedtak i Idretts-
styret 21. juni 2005. Bakgrunnen var mistanke om 
kampfiksing i flere idretter.

NIFs lov § 11-4 c dekker de tilfeller hvor person eller 
organisasjonsledd i idretten selv på utilbørlig måte 
deltar i pengespill på konkurranser man har tilknyt-
ning til. Bestemmelsen har ikke virkning utenfor 
idretten og dekker derfor ikke de tilfeller hvor perso-
ner utenfor idretten spiller på konkurransen.  

NIFs lov har ingen konkrete straffebestemmelser 
mot kampfiksing, men loven inneholder flere gene-
relle straffebud som vil kunne anvendes i slike saker.  
Lovens § 11-4 angir hvilke handlinger som er straffe-
belagte i idretten. 

NIFs lov § 2-5 (4) 
En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme 
idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkur-
ranse.

NIFs lov § 11-4 c
Straff kan ilegges dersom person eller organisa-
sjonsledd på utilbørlig måte deltar i pengespill ved-
rørende en konkurranse, dersom vedkommende 
har tilknytning til konkurransen som utøver, dom-
mer, trener, lagleder, støttepersonell eller annet.

Med hjemmel i NIFs lov § 11-2 kan særforbund gi 
kamp- og konkurranseregler som kan danne grunn-
lag for sanksjon etter eget sanksjonsreglement. Nor-
ges Fotballforbund har benyttet denne adgangen til å 
innføre bestemmelser rettet mot kampfiksing. 

NIFs lov § 11-4

Straff kan ilegges dersom person eller organisasjons- 
ledd

b) utøver rettsstridig vold eller opptrer uredelig eller 
uhøvisk,

d) begår økonomiske misligheter, betaler, lar betale, 
tar imot godtgjørelse eller inngår avtale om å 
ta imot godtgjørelse som er i strid med idrettens  
bestemmelser,

e) gir uriktige eller villedende opplysninger eller for-
klaringer

i) på annen måte opptrer slik at det klart kan skade 
idrettsarbeidet eller idrettens anseelse.

Norges Fotballforbunds Kampreglement § 1-5
Fair Play 

1) En klubbs spillere, ledere, trenere, støtteapparat 
og ansatte skal i tilknytning både til egne og andre 
klubbers kamper, etterleve prinsippene om lojali-
tet, integritet og fair play (god sportsånd). 

2) Ingen av aktørene nevnt i (1) kan, direkte eller 
indirekte, delta i veddemål om resultatet i kamp 
en selv deltar i, på noe vis medvirke til eller for-
søke å medvirke til bestikkelser, eller forsøke å 
påvirke resultatet i en kamp gjennom usportslig 
adferd.

Styrke idrettens regelverk

Tiltak

- NIF vil i 2013 gjennomgå sine lovbestemmelser og 
vurdere konkrete endringer for å styrke arbeidet 
mot kampfiksing. Eventuelle endringer får virkning 
for alle idretter tilnyttet NIF. 

- Norges Fotballforbund ser behov for å endre § 1-5 
(2) til også å gjelde spillobjekter som knytter seg til 
annet enn kampens resultat. 

- Norges Fotballforbund vurderer å innføre en ge-
nerell plikt for de involverte i fotballen til å melde 
ifra dersom de blir forsøkt vervet til å medvirke i 
fiksing av kamper. 
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Kampfiksing er et internasjonalt problem. Nett- 
baserte spillselskaper opererer i dag på tvers av lan-
degrensene. Over 120 internasjonale spillselskaper 
tilbyr regelmessig spill på norske fotballkamper. 
Markedet har dermed blitt vanskeligere å regulere, 
og det er utfordrende å følge opp mistanker om 
kampfiksing når flere land er involvert.

Utviklingen av spillmarkedet har gjort kampfiksing 
stadig mer attraktivt for organisert kriminalitet. 
Organiserte kriminelle miljøer opererer på tvers 
av landegrensene. Asiatiske spillsyndikater er for 
eksempel aktive på det europeiske markedet. 

Internasjonalt samarbeid er derfor avgjørende for 
en effektiv bekjempelse av kampfiksing i idret-
ten. Det er behov for samarbeid både innenfor 
idretten, blant spilloperatører og tilsynsmyndig-
heter og blant offentlige myndigheter.  Politi og 
påtalemyndigheten vil delta i samarbeidet mot 
kampfiksing innenfor rammen av sine inter- 
nasjonale organisasjoner.   

Flere internasjonale idrettsorganisasjoner har de 
siste årene trappet opp innsatsen mot kampfiksing. 
IOC, SportAccord, FIFA og UEFA er blant organi-
sasjonene som har iverksatt tiltak for å oppnå en 
mer effektiv bekjempelse av problemet. 

Også på myndighetsnivå er det en økende erkjen-
nelse av behovet for samarbeid. I regi av Europa-
rådet er det igangsatt forhandlinger om en mulig 
internasjonal konvensjon mot kampfiksing. Nordis-
ke tilsynsmyndigheter på pengespillområdet har 
besluttet å opprette en nordisk arbeidsgruppe mot 
kampfiksing. Arbeidet vil ledes av Lotteritilsynet.

På justisområdet har Interpol i samarbeid med politi 
i Kina, Malaysia, Singapore og Thailand koordinert 
flere vellykkede operasjoner mot illegale asiatiske 
spillmiljøer de siste årene. Interpol har i samarbeid 
med FIFA opprettet en ”Integrity in Sport unit” for 
å styrke arbeidet mot kampfiksing.

Delta aktivt i internasjonalt samarbeid 
mot kampfiksing

Tiltak

- Idrettens organisasjoner vil delta aktivt i sam- 
arbeidet mot kampfiksing innenfor rammen av 
sine internasjonale organisasjoner.

- Norsk Tipping vil delta aktivt i samarbeidet mot 
kampfiksing i de internasjonale fora selskapet 
deltar i.

- Lotteritilsynet vil delta aktivt i samarbeidet mot 
kampfiksing i de internasjonale fora tilsynet 
deltar i. 

- Norske myndigheter vil delta aktivt i Europa- 
rådets arbeid for å utarbeide en mulig inter- 
nasjonal konvensjon mot kampfiksing. 

- Norsk politi og påtalemyndighet vil delta i sam- 
arbeidet mot kampfiksing innenfor rammen av 
sine internasjonale organisasjoner. 
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