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Videre framdrift i regionaliseringsprosessen
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) viser til de pågående prosessene
med sammenslåinger av fylker i Norge. De nye fylkene og idrettskretsene skal være formelt operative
fra 01.01.2020. NIF har nettopp godkjent oppstart av nye felles idrettskrets i Agder til 01.01.2019,
etter søknad fra de to berørte idrettskretsene.
I den forbindelse er det av betydning at det bringes klarhet på følgende områder:
- Etablering av interimsstyrer.
- De ansattes deltakelse i interimsstyrenes møter.
- Ansettelse av fremtidig organisasjonssjef for den nye idrettskretsen, herunder administrativ
prosjektleder for sammenslåingsprosessen.
- NIFs syn på administrasjonssteder ved oppstart av de nye idrettskretsene.

Etablering av interimsstyrer.
NIF forutsetter at disse styrene nå er etablert eller under etablering, og ber om å få oversendt
interimsstyrenes sammensetning, herunder hvem som er interimsstyrets leder.
De ansattes deltakelse i interimsstyrenes møter.
NIF forutsetter at interimsstyrene kaller inn en representant fra de ansatte i hver idrettskrets i saker
som direkte angår bemanning, ansettelsesforhold, lokalisering av arbeidssteder etc. Den ansatte
forutsettes valgt blant de lokalt ansatte. Derimot ser NIF det ikke som naturlig at de ansatte har en
fast plass i interimsstyret.
Ansettelse av fremtidig organisasjonssjef for den nye idrettskretsen, herunder administrativ leder for
sammenslåingsprosessen.
NIF har til hensikt å gjennomføre en samlet utlysning av de fremtidige organisasjonssjefsstillingene
i løpet av april 2018, slik at den administrative organiseringen og støtten til interimsstyret avklares
tidligst mulig.
Det planlegges med en intern utlysning i hele NIF (NIF sentralt og alle idrettskretsene).
Forslag til utlysningstekst vil straks bli oversendt til interimsstyrene til uttalelse.
Det foreslås at kretslederne i dagens idrettskretser utgjør ansettelsesrådet for hver enkelt stilling
sammen med NIFs generalsekretær.
NIFs syn på administrasjonssteder ved oppstart av de nye idrettskretsene.
NIF har vurdert spørsmålet om hvilke administrasjonssentra de nye idrettskretsene skal ha, og er
kommet til at dagens sentra vil være et naturlig utgangspunkt.
Norsk idrett vil være tjent med å ha sine faglige og administrative sentra der man har
kommunikasjonsmessige og organisasjonsmessige tyngdepunkter. Det er også naturlig å vektlegge
hvor man har tilgang til annen relevant kompetanse, samarbeidspartnere og fasiliteter.
Den nye kretsen må selv vurdere hvor den formelle administrative ledelsesfunksjonen skal ha sitt
sete (hovedkontor), men det bør være åpning for at ansatte har sitt arbeidssted på de lokasjoner man
disponerer i dag. Eventuelle endringer bør initieres av styret for den nye kretsen, da med bakgrunn i
en konkret vurdering av hva som tjener idrettsorganisasjonen best.
NIF har ikke en konkret plan om å oppnå kortsiktige rasjonaliseringsgevinster på ansattsiden
parallelt med regionaliseringsprosessen. Det utelukker selvsagt ikke at man på lengre sikt vil måtte
se på hvilke oppgaver som skal løses, hvilken kompetanse som behøves, samt vurdere hva som er
nødvendig kapasitet i det administrative apparatet.
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