Referat fra Interimsstyremøte for Viken IK – møte 5, 30.08.18
På SKI IL klubbhus
Til stede:
Buskerud IK
Leder, Roar Bogerud
Nestleder Lise Christoffersen
Styremedlem, Pål Thomassen
Organisasjonssjef, Øyvind Thorsen
Østfold IK
Leder, Hilde Stokke
Nestleder, Åge Wedøe
Organisasjonssjef, Toril A. Johansen
Akershus IK
Leder, Nordis Vik Olausson
1.Nestleder, Vidar Bøe
2.Nestleder Turid Williksen
Styremedlem Torgrim Bilstad
Organisasjonssjef, Runar Sveen
Prosjektleder
Marit Skretteberg
1. Endelig godkjenning av referat fra møte 30.08.2018
Vedtak: Referat fra møte 30.08.18 godkjent.
2. Utlysning av jobben som Org.sjef i Viken Idrettskrets, videre planer på det.
Hilde Stokke og Nordis Vik Olausson redegjorde for status etter at det ble vedtatt å avvente
utlysningen på forrige møte p.g.a. usikkerhet rundt selve Viken prosessen for fylkene. Nå er
den avklart, og vi jobber videre med ansettelse av en org.sjef for Viken Idrettskrets. Etter en
grundig diskusjon ble det særlig lagt vekt på at den fremtidige lederen bør være klar for å
følge Idrettstinget, de avsluttende tingene i Akershus, Østfold og Buskerud, og
forberedelsene inn mot konstituerende ting for den nye idrettskretsen i Region Viken.
Kunnskapene en får med deltagelse her gjør det lettere å bygge en fremtidig organisasjon.
Og ikke minst skape gode relasjoner til den nye fylkeskommunen i forhold til å opprettholde
størrelsen på rammetilskuddet som tidligere ble utbetalt fra tre fylker til nå å være fra ett
fylke.
Vedtak: Hilde Stokke sender forslag til utlysningstekst via prosjektleder til alle som var
tilstede på styremøtet med tilbakemelding til Stokke for eventuelle innspill og forslag til

endringer i utlysningsteksten. Når alt er klart sendes den over til idrettsforbundet for endelig
godkjenning og utlysning.

3. Større og mindre etterslep ved anleggsbygging, hvilke konsekvenser får det for
anleggsbygging i de «gamle fylkene» når vi blir Viken? Østfold har i dag et etterslep på
bare1,3 år, mens Buskerud og Akershus ligger på et etterslep på ca 2,3 år.
Hva bør Viken IK forberede seg på i forhold til fremtidig anleggsstrategi?
Det ble vist grafer på at Østfold har kortere etterslep på utbetaling av spillemidler til anlegg
enn Akershus og Buskerud. Noe av grunnen til det er at de har bygget færre anlegg de
seinere årene og følgelig har det vært færre å fordele de tildelte midlene på. En liten
bekymring nå i denne prosessen er at ved tildeling av fremtidige midler prioriteres de
områdene som pr. i dag har lengst etterslep på utbetaling, og at Østfold etter hvert vil få like
langt etterslep som de andre.
Ved å se på en del andre grafer ser vi at både Østfold og Akershus i snitt må dele sine anlegg
på flere mennesker enn Buskerud, men i det øyeblikk vi deler det inn på kommuner ligger
Drammen dårligs an i de tre fylkene. Altså en del individuelle forskjeller å jobbe mot.
Etter gode diskusjoner ble det lagt særlig vekt på: Viktig med anleggsutvalg som jobber nært
med fylket, anleggsutvalg som ser helheten, hvordan skal anleggsutvalg settes sammen i den
fremtidige idrettskretsen. NIF påpeker at god anleggskompetanse i administrasjonen også
må vektlegges.
Vedtak: Prosjektleder og org.sjefene kommer med forslag på en organisering av
anleggsarbeidet etter 2020.
4. Info.saker
Leder i ØIK Hilde Stokke informerer om Idrettens Hus i Østfold
Østfold idrettskrets eier lokaler i Østfoldhallen hvor de selv holder hus, men hvor de også har
leid ut lokaler til andre idrettsorganisasjoner. Nå har Østfold fotballkrets sagt opp sin
leieavtale og som den største leietageren ser ikke idrettskretsen seg i stand til å drifte denne
eiendommen lenger. Verdien ved salg er stor, men idrettskretsen er nå usikker på om det er
riktig å kjøpe noe mindre eller å leie lokaler for fremtiden.
Ved salg vil det realiseres betydelig verdier, spørsmålet her er jo selvfølgelig hvem som skal
nyte godt av disse midlene.
Dette er ting som må avklares før kretsene slår seg sammen.
Prosjektleder tar en oppsummering fra ansattsamlingen 10.09.2018
og hva som er gjort i ettertid.
De ansatte fra de tre kretsene var for første gang samlet, noen kjente hverandre fra før fordi
de holder på med like arbeidsoppgaver i respektive kretser og treffer hverandre i
fellessamlinger i NIf, noen hadde aldri truffet hverandre. En hyggelig og uformell samling
foret innledende kjennskap mellom ansatte som vil få betydelig mere å gjøre med hverandre

i fremtiden. Det er gjort noe innledende kartlegging av ansattes nåværende
arbeidsoppgaver.
Vedtak: Prosjektleder i samarbeid med orgsjefene må gjøre en konkret kartlegging av de
ansattes arbeidsoppgaver og hvilken konkret kompetanse de besitter. Det igangsettes også
en utredning av hvilke arbeidsoppgaver nye Viken skal arbeide med. Det foreslås også et
seminar med interimsstyret og de ansatte straks på nyåret.
Idrettskretsens vurdering av forvaltningsordningen for spillemidler gjennom NIF til
Idrettskretsene.
Hvordan vil de forskjellige tilskuddene slå ut når de tre kretsene slår seg sammen? Org.sjef
Runar Sveen har vurdert en del tallmateriale og redegjør for sine synspunkter på det.
Runar Sveen hadde tallmateriale som viste at hvis nåværende forvaltningsordning
opprettholdes så vil nye Viken Idrettskrets tape 1,7 mill ved tildeling av rammetilskudd fra
NIF.
Det er signalisert behandling etter innspill til NIF i saken, vi avventer og følger opp
Idrettsstyrets behandling av denne.
5. Drøftingssaker
Valgkomiteen for Viken IK, hvordan skal arbeidet organiseres?
Vedtak: På bakgrunn av forslaget fra Trøndelag vedr. valgkomite får prosjektleder i oppdrag
å orientere de tre valgkomiteene om status og videre fremdrift.
Prosjektleder og orgsjefene bes om å komme med forslag til sammensetning til nytt styre,
forslaget legges fram på neste møte.
Idrettskretsens utfordringer i forhold til moderniseringsprosessen, hvilke muligheter ser vi
her?
Leder i AIK og medlem i styringsgruppen Nordis Vik Olaussen rapporterte på fremdriften i
prosjektet.
Ser frem til å lese Høring- fremtidig organisering av norsk idrett. Signalene tyder på at
vesentlige endringer ligger i forslaget.
Nestleder i BIK Lise Christoffersen gav noen betraktninger sett fra politisk hold og hun la
vekt på:
• Organiseringen speiler den offentlige organiseringen
• Viktig at vi har politiske styrer
• Stimulerer til frivillighet og dugnadsånd
• Oppgaveoverføring til Viken fylkeskommune
(samfunnsutvikler, planlegger, folkehelse, anleggsmidler).

•
•
•

Følge samfunnsutviklingen
Trygge egen identitet
Foretrekker i utgangspunktet modell 1

Org.sjef Øyvind Thorsen redegjør for org.sjefene sine betraktninger fra administrativt hold.
Stortingsmelding 6. om oppgaver for de nye fylkeskommunene som kom 19. oktober sier
blant annet følgende i sin innledning
«Med regionreformen ønsker regjeringen å legge til rette for positiv samfunnsutvikling i alle
deler av landet, basert på regionale fortrinn, forutsetninger og prioriteringer.
Fylkeskommunene er sentrale i å tilpasse den regionale polititikken til de nasjonale og
regionale utfordringene vi står overfor. Regjeringen vil styrke fylkeskommunene som
samfunnsutviklere slik at de får flere virkemidler til å utvikle fylket i ønsket retning.»
Den fremtidige idrettsregionen, Viken, får her oppspill på en rolle som medspiller i denne
samfunnsutvikling. En proaktiv tilnærming til dette oppdraget vil være en måte sikre
bærekraft og innflytelse for Viken idrettskrets.
Vedtak: Innspill tatt til etterretning.
6. Møteplan
•
•
•

Neste møte for interimsstyret er 28.11.2018
Møter på kretsnivå – se kalender
NIF-møter – se vedlegg

7. Eventuelt
Invitasjon til dialogmøte med Viken fylkeskommune 15.11.2018
Fellesnemnda har besluttet at det skal legges vekt på å komme i dialog med Vikensamfunnet på et tidlig tidspunkt. Regionreformen, som ble vedtatt av Stortinget i 2017, har
som mål å legge til rette for en styrket samfunnsutviklerrolle for fylkeskommunen. Det stiller
krav til god dialog mellom alle aktører i det som skal utgjøre det nye fylket Viken.
Som et viktig ledd i samfunnsdialogen 2018, ønsker Viken fylkeskommune å invitere
representanter for frivilligheten i Viken til dialogmøte.
Følgende er invitert:
• Hege Stormorken, Barnas stasjon (Blå kors)
• Anneli Sollie, Soot-spelet, Ørje
• John G Olsen - Daglig leder for Akershus musikkråd
• Ragnar Heide, leder for nettverket av frivilligsentraler i Akershus
• Buskerud idrettskrets v/leder Roar Bogerud
• DNT Drammen og omegn v/styreleder Linda Verde

Referent
Prosjektleder
Marit Skretteberg

