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LS-sak 16/2018 Organisasjonsutvikling i FO fram mot landsmøtet 
2019. Framdrift og diskusjonsnotat nr. 1 

Arbeidsutvalget innstiller overfor landsstyret: 
 

• Landsstyret slutter seg til framdriftsplanen skissert i saksframstillingen. 
 

• Diskusjonsnotat nr. 1 Regionreform og klubbstruktur legges fram for 
landsstyret til diskusjon. Diskusjonen følges opp på fylkeskonferansen i april. 
Vedtak i saken fattes av landsstyret i juni 2018. 

 
Saksframstilling: 
FOs landsstyre diskuterte i desember 2017 den videre 
organisasjonsutviklingsprosessen fram mot landsmøtet 2019. Her ble det 
understreket at tre forhold skulle stå sentralt i arbeidet som skal gjøres i 2018 
 

A. Regionreformen/kommunesammenslåinger og eventuelle konsekvenser for 
FOs organisering.  

B. Kartlegge og analysere dagens klubbstrukturer – finnes det andre måter å 
organisere seg på? Herunder følger evaluering av landsdekkende klubb i 
Bufetat. 

C. Arbeidsfordelingen mellom lokalt ledd og sentralt forbundskontor. 
 
Landsstyret slo videre fast at det, i alle fall foreløpig, ikke nedsettes noen ad-hoc 
gruppe for dette arbeidet, men at prosessen skal foregå i landsstyret, på 
fylkesavdelingskonferansene og i avdelingenes representantskap.  
 
De aktuelle arenaene for debatten i 2018 vil derfor være: 
 

• Fylkesavdelingenes årsmøter/representantskap våren 2018 

• Landsstyremøte 20. - 22. mars 2018 

• Fylkeskonferansen 10. - 12. april 2018 

• Landsstyremøte 12. - 13. juni 2018 

• Fylkesavdelingenes representantskap høsten 2018 

• Fylkesavdelingskonferansen/FO-skolen 26. - 28. september 2018 

• Landsstyremøte 16. - 17. oktober 2018 

• Landsstyremøte 11. - 12. desember 2018 
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Det er et klart uttrykt ønske at debatten skal ende opp med et vedtak om FOs 
framtidige organisasjonsstruktur på landsmøtet 2019, og ikke med et forslag om 
videre utreding. Dette innebærer at den videre prosessen må ta hensyn til fristene 
som gis i landsmøteforberedelsene.  
 
Følgende løp gjelder for 2019: 

• Mars - Landsstyremøte 

• Uke 22 (27. mai - 2. juni) - Frist for fylkesavdelingene til innsending av saker til 
landsmøtet 

• Juni - Landsstyremøte  

• Ca. Uke 36 (2. - 8. september) - Utsendelse av sakspapirer til 
Landsstyremøtet som skal behandle landsmøtesakene 

• Ca. Uke 40 (30. september - 6. oktober) - Landsstyremøtet sluttbehandler 
landsmøtesakene, inkludert innstillingene på forslagene fra fylkesavdelingene. 

• 15. oktober 2019 Siste frist for utsendelse av saker til landsmøtet med 
landsstyrets innstillinger 

• 20. - 24 november 2019 Landsmøte 
 
Dette betyr at siste frist for behandling av eventuell ny organisasjonsstruktur vil være 
landsstyremøtet i juni 2019.  
 
Et forslag om organisasjonsendring vil imidlertid antagelig få konsekvenser for vedtak 
på andre områder, som for eksempel økonomiske føringer for perioden, 
vedtektsendringer, overgangsordninger etc. For å ha tilstrekkelig kapasitet til 
forsvarlig saksbehandling foreslås det derfor at organisasjonsdebatten legges opp 
med målsetning om at hovedprinsippene i organisasjonssaken sluttbehandles i 
landsstyret i mars 2019.  
 
Dette vil også gi fylkesavdelingene tid til å diskutere saken før fristen for innsending 
av forslag til landsmøtet går ut.  
 
I landsstyrets behandling i desember 2017 har det blitt lagt opp til at det skal 
«utarbeides ulike modeller for organisering av det fremtidige FO». Med 
sluttbehandling på landsstyremøtet mars 2019 betyr dette at utredningsarbeidet i 
realiteten må være ferdig innen årsskiftet 2018/2019.  
 
Følgende løp foreslås derfor for 2018: 

• Innen 1. februar 2018 utarbeides det et større diskusjonsnotat som særlig 
fokuserer på spørsmålene om Regionreform og klubbstruktur. Dette diskuteres 
bredt i organisasjonen. Målsetningen er at landsstyremøtet i juni kan samle 
seg rundt en eller flere ulike modeller.  

• Et nytt større diskusjonsnotat utarbeides så innen 1. september 2018, hvor 
spørsmålet om arbeidsfordeling mellom lokale ledd og sentralt forbundskontor 
spesielt drøftes innenfor de ulike modellene. Dette notatet kan etter all 
sannsynlighet trekke på konklusjoner og erfaringer som er høstet i den 
prosessen som parallelt skal foregå på forbundskontoret.  

 
Vedlegg:  
Diskusjonsnotat nr. 1 - Regionreform og klubbstruktur 
 


