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LS-sak 36/2018 Organisasjonsutvikling - klubbstruktur og 
regionsreform 

Arbeidsutvalget innstiller overfor landsstyret: 
 
Diskusjonen tas til orientering. 
 
Saksframstilling: 
På landsstyremøtet i mars 2018 diskuterte landsstyret organisasjonsutvikling. I LS-
Sak 16/2018 ble framdriftsplanen for diskusjonen fastsatt. Den innebærer at våren 
2018 avsettes til diskusjon av regionsreform og klubbstruktur. Disse spørsmålene er 
behandlet i diskusjonsnotat nr. 1 som lå til grunn for landsstyrets debatt.  
 
Selv om framdriftsplanen la opp til vedtak i saken først i landsstyrets møte i juni 2018, 
valgte landsstyret å forskuttere prosessen og vedtok følgende:  
 

• Landsstyret støtter at FO følger de nye fylkesgrensene. 

• LS avviser videre utredning av ordning med forbundsstyre. 

• Utrede 11 gjennomgående LS-rep + 11 valgte fra fylket for øvrig. 

• Organisasjonsendringene må sikre at man minimum opprettholder de økonomiske ressursene 
ute i avdelingene på det nivået de er i dag. Fordelingen av ressursene kan man imidlertid se 
på hensiktsmessigheten av. 

 
Dette betyr at landsstyret allerede har avsluttet debatten om regionsreform. De 
ønsker at FO også i framtiden skal være organisert i fylkesavdelinger, men at 
antallet, som en følge av regionreformen, reduseres fra 19 til 11.  
 
Videre har landsstyret lagt føringer for framtidig sentral organisering i FO og for 
finansiering av fylkesavdelingene. Begge disse spørsmålene vil vi komme tilbake til 
på ulike tidspunkter i prosessen. 
 
Diskusjonen om klubbstruktur ble i mindre grad berørt av landsstyret i mars. Dette 
spørsmålet ble imidlertid satt på dagsorden på fylkesavdelingskonferansen i april 
2018. Her kom det en lang rekke innspill. Videre åpnet avdelingskonferansen 
diskusjonen om framtidas fylkesavdelingstilskudd.  
 
Til diskusjonen på landsstyremøtet i juni 2018 er det derfor utarbeidet et 
supplementsnotat: «Diskusjonsnotat nr. 1 b Mer om regionsreform og klubbstruktur», 
som går dypere inn i disse spørsmålene og er vedlagt saken. 
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Det legges ikke i utgangspunktet opp til ytterligere vedtak i saken på dette 
landsstyremøtet, men diskusjonen vil i overenstemmelse av planen ligge til grunn når 
arbeidsfordeling mellom FO Sentralt og de nye fylkesavdelingene settes på 
dagsorden høsten 2018. 
 
 
Vedlegg:  
Diskusjonsnotat 1b - Mer om klubbstruktur og regionsreform 
 


