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IDRETTSKRETSENES TILPASNING TIL STATENS FORVALTNINGSREFORM 

Stortinget vedtok 8. juni 2017 en sammenslåing av fylker, som vil innebære at det fra 1. januar 
2020 vil være 11 fylker i Norge.  
 
Endringene får konsekvenser for idrettsorganisasjonen, ettersom det ble vedtatt på Idrettstinget 
2015 at NIF skal foreta strukturelle endringer for å tilpasse seg statens forvaltningsreform. 
Bakgrunnen for dette er idrettskretsens rolle og oppgaver. Idrettskretsene er et fellesorgan for 
idretten innen sitt fylke, og har blant annet som oppgave å arbeide med idrettspolitiske 
innsatsområder overfor fylkeskommunen og regionale organer/etater. Gjennom idrettskretsenes 
arbeid styrkes idrettens rolle, og idrettslagenes rammevilkår. Av hensyn til idrettskretsens posisjon 
overfor statlige myndigheter, er det viktig å unngå en situasjon der mer enn én idrettskrets 
arbeider opp mot én og samme fylkeskommune. Med det som bakgrunn må idrettskretsene som 
har direkte dialog og samhandling med det offentlige forvaltningsapparatet, være tilpasset statens 
forvaltningsreform.  
 
Som følge av Idrettstingets vedtak om å følge statens forvaltningsreform, har det allerede blitt 
foretatt to sammenslåinger av idrettskretser. Sør-Trøndelag idrettskrets og Nord-Trøndelag 
idrettskrets ble Trøndelag idrettskrets i 2018, og Aust-Agder idrettskrets og Vest-Agder idrettskrets 
ble Agder idrettskrets i 2019. Ytterligere fylkessammenslåinger har virkning fra  
1. januar 2020 og vil få betydning for en rekke av idrettskretsene.  
 
Vi registrerer at det nå pågår en politisk debatt knyttet til fylkessammenslåingen, og at det som 
følge av dette har det blitt reist spørsmål om idrettskretsene bør avvente en sammenslåing. I lys av 
dette er det viktig å understreke at Idrettstinget har vedtatt at NIF skal følge den 
forvaltningsreformen Stortinget har besluttet. Dette innebærer at vi må forholde oss til 
fylkesinndelingen slik den til enhver tid er vedtatt av Stortinget. Det kan også være grunn til å 
minne om at det er Idrettsstyrets ansvar å påse at vedtak fra Idrettstinget blir iverksatt og det er 
organisasjonsleddenes ansvar å etterleve disse. 
 
Det har vært gjort en stor jobb i idrettskretser for å forberede sammenslåingen, både politisk og 
administrativt. Det er bl.a. ansatt prosjektledere for regionaliseringsprosessen og ansatt 
organisasjonssjefer i de nye kretsene med virkning fra 2020. Prosjektledere har, sammen med 
administrasjonene i de ulike kretsene, lagt til rette for at de skal fungere godt som en sammenslått 
administrasjon fra 2020. Idrettskretsene og NIF sentralt har sammen også tilrettelagt for å 
implementere fagteam på tvers av de nye 11 idrettskretsene. Det siste også for å øke kompetansen 
på alle lovpålagte oppgaver, øke opplevd kapasitet for oppfølging og bistand til idrettslagene, og 
styrke arbeidet med å bedre idrettens rammevilkår. Et viktig ansvar som idrettskretsene har, hvor 
også idrettsrådenes spiller en viktig rolle. 
 
 



 
 
   
 
 

Vi oppfordrer derfor alle berørte idrettskretser til å fortsette det gode og konstruktive arbeidet med 
regionaliseringsprosessen, både på tillitsvalgts- og administrativt nivå.  Videre er det viktig at 
idrettskretsene jobber aktivt for å sikre at de ved årsskiftet er organisert i samsvar med den 
vedtatte statlige forvaltningsreformen, slik vedtaket på Idrettstinget i 2015 la til grunn.  
 
 
Idrettsstyrets overordnede ansvar er å sørge for at vedtak fra Idrettstinget blir iverksatt. Derfor 
legges det til grunn at Idrettsstyret skal følge opp og legge til rette for at sammenslåingsprosessene 
kommer i mål i henhold til mandatet Tinget har gitt Idrettsstyret i denne saken. 
 
 
NIFs administrasjon står til disposisjon dersom det skulle være behov for bistand knyttet til 
sammenslåingsprosessen.  
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