Status arbeidsgruppe for tydeliggjøring av
roller og ansvar
Til SFF-møtet 19. mars 2019
Av: Grete Fossli (Bedriftsidrettsforbundet) og
Ola Keul (Brettforbundet)
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Mandat
l
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●
●
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Utarbeide en overordnet oppdragsbeskrivelse:
Utarbeide en tydelig beskrivelse av hvordan ansvar og
hovedoppgaver skal fordeles mellom idrettsråd,
idrettskrets, særforbund og NIF.
Utarbeide en tydeliggjøring av ansvarsfordeling mellom de
politiske og administrative nivåene.
Forankre arbeidet underveis i prosessen gjennom
fellesmøter med:
○ Noen idrettsråd
○ Øvrige org.sjefer i idrettskretsene
○ Idrettskretsledere
○ Øvrige særforbund
Arbeidsgruppen skal se på relevante fagområder hvor det
bør leveres støttefunksjoner, og hvordan disse kan
organiseres.
Påpeke eventuelle behov for endringer i NIFs lov.
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Medlemmer
●
●
●

Sylvi Ofstad - Troms idrettskrets
Rune Røksund - Rogaland idrettskrets

Grete Fossli - Norges Bedriftsidrettsforbund
●

Ola Keul - Norges Snowboardforbund
●

●

Jorun Horgen - Olympiatoppen

Christina Markussen - Norges idrettsforbund

●

Herleik Bollerud - Norges idrettsforbund

●

Torstein Busland - Norges idrettsforbund
(leder)
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Arbeidet så langt
Møte 5 (2. april): Relevante
støttefunksjoner, ansvarfordeling mellom de
politiske og administrative nivåer, påpeke
behov for endringer i NIFs lov
Møte 1: Enighet om mandat og
prosjektbeskrivelse

Møte 3: Arbeidsoppgaver og
ansvar idrettsråd, NIF (og
OLT regionalt)

Januar
Møte 2: Arbeidsoppgaver
og ansvar særforbund og
idrettskretser

Mai

Møte 4: Mulige
overlappende områder og
potensielle konflikter
Videre arbeid?

Rapport til Idrettstinget.
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Utfordringer
I gruppens arbeid
●

Flere områder hvor vi kan enes om at det er rom for
endringer - men krevende å enes om forslag til løsninger.

●

Kun særforbundene stiller med politisk representasjon i
møtene (Grethe og meg, resten er ansatt administrativt)

●

Flere arbeidsgrupper med overlappende tema og parallelle
prosesser

●

Diskuterer ikke nødvendigvis det som kan være opphavet
til utfordringene, slik som Tingsammensetning og (enkelte
ganger) ulik rolleforståelse mellom særforbund og krets
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Muligheter
Fremover

● Istedenfor å enes om forslag til løsninger i arbeidsgruppen, kan
vi foreslå temaer som må besluttes:
1. Administrativt
2. Politisk
● Kan styringsgruppen for Moderniseringsprosessen priorietere
en konkret bestilling fra "vår" arbeidsgruppe (og evt. de andre)?
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Spørsmål?

Innspill mottas med stor(!) takk!
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