
Regionalisering

Bakgrunn:

Idrettstinget 2015 vedtok under behandling av IPD 2015-
2019 at følgende tiltak skal stå sentralt: 

«Strukturelle endringer for å tilpasse organisasjonen til 
statens forvaltningsreform dersom denne gjennomføres i 
tingperioden»



Idrettsstyrets vedtak 15. mars 2017

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.



Sogn og Fjordane

Idrettslag 192
Bedriftsidrettslag 33
Kommuner 26
Idrettsråd 17 

44 248 medlemmer 

37 særidretter



Hordaland

Idrettslag 814
Bedriftsidrettslag 155
Kommuner 33
Idrettsråd 26

178 810 medlemmer 
20 645medlemmer bedriftsidrett

53  særidretter



Idrettens Hus Førde

• Sogn og Fjordane idrettskrins 

• 4 særidretter: Håndball, Volleyball, Ski, Friidrett

7 ansatte 

• NFF Sogn og Fjordane, 

Campus Sogndal – 7 ansatte



Idrettens Hus Bergen

• Hordaland idrettskrets
• 11 særidretter: Fotball, Håndball, 

Basketball, Volleyball, Friidrett, Ski, 
Kampsport, Bedrift, Rugby, Innebandy, 
Gymnastikk & turn

• Olympiatoppen Vest
• Idrettsrådet i Bergen

• 55 ansatte



Interimstyre opprettet

Saker til diskusjon:
- Det praktiske rundt sammenslåing
- Rammer for konstituerende ting 9. november

- Tingsammensetning
- Antall styremedlemmer
- Valgkomite er i arbeid

- Administrativ bemanning
- Avtaleinngåelser i perioden frem til 1.1.2020
- Samordning av praksis

- Tilskudd fra fylkeskommunene
- Samspill med fylkeskommunene

- Dialog før idrettspolitiske høringsuttalelser



Administrativ bemanning

- Opprettholde Idrettens Hus i Førde og Bergen
- Bruke spisskompetansen i en krets i et større område
- Ta med god praksis i en krets til et større område
- Ansettelse av en ny anleggs- og utviklingskonsulent –

arbeidssted Førde
- Administrativt samarbeid er påbegynt

- OLTV har i dag ansvar for begge fylker, men ikke økonomisk 
tilskudd fra Sogn og Fjordane fylkeskommune

- Paraidrettskonsulenten i Bergen har i dag ansvar for begge 
fylker



Bakgrunn 
moderniseringsprosessen
Utvikle en organisasjonsutviklingsplan 
som skal bidra til:

• Effektivisering
• Bedre samhandling
• Strukturelle endringer



Mål for moderniseringsprosjektet

• Styrke idrettens medlemsfokus
• Effektiv organisasjon med tydelig 

ansvar og rollefordeling
• Gode og effektive digitale løsninger
• Enhetlig styring av idretten



Elementer i høringsutkastet

• 11 fellesidrettslige regioner (idrettskretser) 
• Regionene er administrative enheter direkte underlagt NIF

• Idrettsråd i soner + storbyene

• Stimulere til allianser mellom særforbund ved bruk av økonomiske 
incentiver

• Maksimalt samme antall særkretser som fellesidrettslige regioner

• NIF – To-årige tingperioder



Høringsinnspill fra Hordaland idrettskrets

Idrettsråd:
- Idretten er best tjent med en modell basert på kommunale 

idrettsråd. Dette sikrer lokalt eierskap og engasjement. 
- Det er utfordrende med prioritering av anlegg over flere 

kommuner
- Idrettsrådene er et svært viktig organisasjonsledd i norsk idrett. 

Kommunene bidrar med betydelige ressurser overfor idretten, og 
vi tror at en styrking av dette organisasjonsleddet vil bedre 
rammevilkårene for lokalidretten.

- Økt samarbeid på tvers av idrettsråd må initieres av de aktuelle 
idrettsrådene



Høringsinnspill fra Hordaland idrettskrets

Idrettskretser:
- En fylkeskommune = en idrettskrets
- HIK støtter ikke forslaget om å erstatte dagens regionale styrer 

med politiske utvalg som har som hovedoppgave å jobbe mot det 
offentlige politiske leddet.

Særforbund:
- Vi mener generelt at særforbundene selv må finne den mest 

effektive måten å organisere sin virksomhet på. Vi mener det er 
viktig å utvikle fellesløsninger og incentivordninger som 
stimulerer til større grad av samarbeid.



Høringsinnspill fra Hordaland idrettskrets

Andre forhold som kom frem i høringen i Hordaland:
- Idrettslagene ønsker bedre og flere fellesløsninger og en 

tydeligere rolle- og ansvarsdeling i idrettsorganisasjonen.
- En bedre samordning av felles løsninger innenfor 

medlemsoppfølging ble etterlyst av flere.
- Kompetanse for trenere og anleggsutvikling ble gjennomgående 

pekt på som sentrale virkemidler for utvikling av et godt 
idrettstilbud lokalt.

- Idrettslagene er enkelt sagt opptatt av at deres hverdag skal 
fungere og være så enkel og effektiv som mulig, og at resten av 
idrettsorganisasjonen skal støtte idrettslagenes virksomhet.



Noen delprosjekter er påbegynt

1. Enhetlig styring. Utvikle og forankre et planverk som kan 
benyttes i hele norsk idrett og som sikrer en mer helhetlig og 
samordnet retning på arbeidet.

2. Tydeliggjøring av ansvar og hovedoppgaver mellom de ulike 
organisasjonsleddene.

3. Mål og incentiver for utvikling av mer effektiv drift av 
særforbundene.

4. Teamorganisering.
5. Videre arbeid med forvaltningsordningene.
6. Økt bruk av fellestjenester:

• Felles økonomitjenester
• Digitale fellestjenester



Videre prosess

- Idrettsstyret bearbeider 
høringsinnspill og forbereder  
sak for Idrettstinget

- 24. april: Sakspapirer til 
Idrettstinget sendes ut til 
organisasjonen

- 24.-26. mai: Behandling på 
Idrettstinget
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