Forslag og saker
Regionaliseringsprosessen i norsk idrett – Forslag til mandat til
idrettskretsstyret
1. Formell bakgrunn
Stortingets vedtak
Bakgrunnen for at Akershus, Buskerud og Østfold skal bli til Viken fylkeskommune er
følgende: Stortinget behandlet i 2017 en regionreform, og det er vedtatt at det fra 2020
skal det være 11 fylker inkludert Oslo. Målet er å få en fylkesinndeling som skal være
bedre tilpasset de samfunnsutfordringene vi står overfor og legge til rette for en styrket
samfunnsutviklerrolle for fylkeskommunene. Det betyr at noen fylkeskommuner skal slås
sammen til en større fylkeskommune. En av disse blir Viken fylkeskommune, og den blir
landets mest folkerike fylkeskommune med 1,15 millioner innbyggere.
Idrettspolitisk dokument 2015-2019
Idrettstinget 2015 vedtok, under behandlingen av Idrettspolitisk dokument 2015-2019, at
følgende tiltak skal stå sentralt:
"Strukturelle endringer for å tilpasse organisasjonen til statens forvaltningsreform
dersom denne gjennomføres i tingperioden".
Idrettsstyrets vedtak
Av NIFs lov § 5-1 fremkommer det at Idrettskretsen er et felles organ for idretten innen
sitt geografiske område. Av § 5-2 fremkommer det at Idrettskretsen skal arbeide med
lovpålagte oppgaver og saker av felles interesse for idretten, og idrettspolitiske
innsatsområder, spesielt overfor fylkeskommunen, regionale organer/etater og
kommunene, for å styrke idrettens rolle og bedre idrettslagenes rammevilkår.
Idrettsstyret vedtok 15. mars 2017 i møte 19 (2015-2019), sak 152, om Statens
forvaltningsreform og eventuelle strukturelle endringer i idretten:

1. Norsk idrett skal gjøre nødvendige strukturelle endringer for å tilpasse
organisasjonen til regionsreformen og endrede fylkesgrenser, dersom dette
gjennomføres i tingperioden.
2. Det er et mål at norsk idrett til enhver tid er organisert på en måte som ivaretar
hensynet til godt samarbeid med den offentlige forvaltningen. Endringene skal skje
parallelt med de offentlige prosessene, dvs. med virkning fra samme tidspunkt som
endringene i den offentlige organiseringen.

3. Straks det offentlige har besluttet å foreta strukturelle endringer, skal de berørte
organisasjonsleddene etablere nødvendige samarbeidsorganer og en administrativ
ledelse som forbereder idrettsorganisasjonens tilpasning til ny organisering.
4. Generalsekretæren pålegges å følge opp endringsprosessene, påse at organisasjonen
følger opp endringene i det offentlige, samt veilede de berørte organisasjonsleddene i
spørsmål av juridisk, organisasjonsmessig, økonomisk og arbeidsrettslig karakter.
Fylkeskommunene
Fylkestinget i Buskerud fattet 28. november 2017 vedtak om etableringen av Viken
fylkeskommune, bestående av Østfold, Buskerud og Akershus fra 1.1.2020. Det samme
har fylkestinget i Akershus og Østfold vedtatt.
Av dette følger at Idrettstingets vedtak i 2015 og Idrettsstyrets vedtak i 2017 trer i kraft,
og derved at også idrettskretsene Østfold, Buskerud og Akershus skal slås sammen til
Viken idrettskrets fra 1.1.2020.
I tråd med idrettsstyrets vedtak skal det snarlig etableres nødvendige samarbeidsorganer
og en administrativ ledelse som forbereder idrettsorganisasjonens tilpasning til ny
organisering.
Konstituerende idrettskretsting
NIFs lov § 2-16 regulerer innkalling til årsmøter/ting. NIF har i sin veileder om
regionaliseringsprosesser skrevet at NIF vil fastsette som norm at man, med respekt for
demokratisk deltakelse og sakens alvor, innkaller til konstituerende idrettskretsting i
2019 med samme frister som ordinært årsmøte/ting. Samtidig innkalles det til
ekstraordinære idrettskretsting i hver av de idrettskretsene som skal vedta egen
nedleggelse og sammenslåing.
Idrettsstyret kan, som overordnet myndighet, i.h.t. NIFs lov § 2-3 (2) innkalle til
ekstraordinært idrettskretsting når det foreligger særskilte grunner. Oppfølging av
tingvedtak regnes som særlig grunn.
I anledning idrettsstyrets vedtak om regionalisering av idrettskretser, hvor
arbeidet nå må igangsettes, foreslås det å gi det påtroppende styret for
Buskerud idrettskrets følgende mandat:
Styret for Buskerud idrettskrets gis alle nødvendige fullmakter til å håndtere arbeidet i
regionaliseringsprosessen. Styret gis fullmakt til å oppnevne personer til et
interimsstyre samt håndtere alle forhold knyttet til hvordan en best mulig kan ivareta
interessene og verdiene til beste for idretten i den nye regionen.
Kretsstyrets innstilling: Det fremlagte forslag til mandat i forbindelse med
regionaliseringsprosessen vedtas.

