5.1.3 Sammenslåing av Troms idrettskrets og Finnmark idrettskrets
Idrettskretsene i Norges idrettsforbund er et felles organ for idretten innen sitt
geografiske område. Ref §2 (1) i lov for idrettskretser. Det geografiske området
samsvarer med fylkesgrensene. Følgende vedtak ligger til grunn for sak om
sammenslåing av Troms IK og Finnmark IK:
A) På Norges idrettsforbund ting i 2015 ble følgende vedtak fattet:
Det skal utvikles en organisasjonsutviklingsplan for norsk idrett hvor følgende
tiltak skal stå sentralt:
a) Effektivisering av intern ressursbruk i norsk idrett
b) Bedre samhandling mellom organisasjonsleddene
c) Strukturelle endringer for å tilpasse organisasjonen til statens forvaltningsreform dersom denne gjennomføres i tingperioden
B) Idrettsstyret i NIF vedtok følgende den 15.3.17:
Norsk idrett skal gjøre nødvendige strukturelle endringer for å tilpasse
organisasjonen til regionsreformen og endrede fylkesgrenser, dersom dette
gjennomføres i tingperioden.
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.
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.
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

C) Stortinget vedtok 8.juni 2017:
Stortinget vedtok 8.juni 2017 sammenslåing av Troms fylkeskommune og
Finnmark fylkeskommune. Endring av fylkesstrukturen skal tre i kraft fra 1.
januar 2020.
D) Finnmark idrettskrets behandling av saken:

S-SAK 44/16-18: REGIONALISERING AV IDRETTSKRETSER
Stortinget vedtok i juni sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner. I
henhold til NIFs lov skal idrettskretser følge samme geografiske organisering
som fylkeskommunene.
Etter valgresultatet er det fortsatt flertall på stortinget for sammenslåing av
Fylkeskommunene. De starter nå sine prosesser for sammenslåing.

NIF har utarbeidet en veileder angående sammenslåing av idrettskretser.
I henhold til veilederen og i samråd med TIK foreslås det å opprette ei felles
arbeidsgruppe med to styremedlemmer og organisasjonssjefen fra hver av
idrettskretsene som skal utarbeide en plan for sammenslåingsprosessen.
FIK har invitert TIK til et felles møte i saken, 17.-19. november i Finnmark.
VEDTAK: FIK og TIK til etablerer ei felles arbeidsgruppe for å igangsette
sammenslåing av Idrettskretsene, i henhold til NIFs veileder for sammenslåing.
To styremedlemmer og organisasjonssjefen fra hver av idrettskretsene danner
arbeidsgruppa. Fra FIK deltar leder, nestleder og organisasjonssjefen i
arbeidsgruppa.
Første felles møte for styrene i FIK og TIK hvor regionaliseringsprosessen tas
opp gjennomføres i Finnmark 17.-19. november 2017.

S-SAK 49/16-18: MANDAT FOR INTERIMSSTYRET FOR FIK/TIK
I forbindelse med opprettelsen av interimsstyret for sammenslåingsprosessen
av idrettskretsene i Troms og Finnmark, må styrene i de respektive
idrettskretsene gi interimsstyret et mandat å jobbe etter. Det foreslås i denne
forbindelsen at man gir det samme mandatet som interimsstyret for Trøndelag
idrettskrets har.
VEDTAK: Interimsstyret for sammenslåingsprosessen for Troms- og Finnmark
idrettskrets får følgende mandat:
«Partene skal i fellesskap utrede en modell for den fremtidige regionale
organiseringen av idrettskretsene i Troms og Finnmark. Utredningen skal bidra
til en balansert utvikling gjennom en organisasjon som utfører lovpålagte
oppgaver og leverer etterspurte tjenester av høy kvalitet i alle deler i regionen.
Utredningen skal involvere alle berørte parter på en hensiktsmessig måte.»
OPPGAVER/RETNINGSLINJER
Interimsstyret skal KUN behandle saker som omhandler
sammenslåingsprosessen mellom Troms idrettskrets (TIK) og Finnmark
idrettskrets (FIK)
1.

2.
3.
4.
5.

Interimsstyret får fullmakt til å besørge alle forhold knyttet til
sammenslåingsprosessen, herunder utarbeide forslag til lov for den nye
idrettskretsen og innkalle til et konstituerende ting.
Interimsstyret skal legge frem innstilling på kandidater til valgkomité som
skal velges på det konstituerende tinget.
Interimsstyret skal arbeide i samsvar med NIFs lov og lovnorm for
idrettskretser.
FIK’s styre og TIK’s styre skal holdes løpende orientert om interimsstyrets
arbeid.
Den administrative lederen for sammenslåingsprossen rapporterer til
interimsstyret.

S-SAK 49/16-18: VALG AV MEDLEMMER TIL INTERIMSTYRET FOR FIK og TIK
Arbeidsgruppa for sammenslåing av FIK og TIK foreslår at interimsstyret består
av 5 personer, 2 representanter fra hver av kretsene og en ansattes
representant.
VEDTAK: Styret i Finnmark idrettskrets støtter forslaget om at interimsstyret for
sammenslåingen av FIK og TIK består av 5 personer.
De ansatte i FIK og TIK velger selv sin representant til interimsstyret (en gikk
senere bort fra en ansattes representant i interimsstyret, da de ansatte uansett
skal høres i prosessen).
Fra styret i Finnmark idrettskrets velges til interimsstyret;
- Leder; May Bente Eriksen
- Nestleder; Bjørn Roald Mikkelsen
E) Interimsstyret for TIK-FIK har gjennomført 2 møter
• Møte nr. 1, den 25.1.18, konstituering
• Møte nr. 2, den 21.3.18, plan for prosess
Følgende saker skal behandles i interimsstyret frem mot felles IK-ting i
november 2019 der sammenslåing vedtas endelig:
1. Dialog og møter med idretten i hver av idrettskretsene for innspill i
prosessen.
Hva er viktig for idrettsrådene, særkretser og regioner i en nye sammenslått
idrettskrets?
2. Utarbeide forslag på:
- ny lov med representasjon på den nye idrettskretsens ting
- sammensetning av styre med antall styremedlemmer
- ny virksomhetsplan med mål
- felles budsjett, herunder disponering av fylkesmidler
3. Møter med fellesnemd for ny fylkeskommune.
Utarbeide søknad på midler til idretten.
4. Forberede ekstraordinære idrettskretsting i TIK og FIK, samt felles ting i
november 2019, med sak om å vedta sammenslåing og valg av nytt styre for
Troms og Finnmark idrettskrets.
Valgkomite blir sammensatt av valgkomiteen for TIK og FIK, valgt på våre ting i
2018.
Kretsstyrets forslag til
VEDTAK: Finnmark idrettskrets ting støtter prosessen for sammenslåing av Troms
idrettskrets og Finnmark idrettskrets med en plan om felles ekstraordinært
idrettskretsting i november 2019. Idrettsrådene og særkretser/regioner i hver av
idrettskretsene inviteres til innspill i prosessen.

