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Høringsuttalelse til Vestfold og Telemark Idrettskrets om deling av Vestfold og Telemark fylke
Vestfold og Telemark Idrettskrets har invitert idrettsråd, særkretser- og regioner til å komme med sine
innspill/betraktninger som grunnlag, og tillegg til, VTIK styre sin behandling og svar på høringen.
I høringen ønskes det innspill på:

1.

Om kommunen/din organisasjon mener at Vestfold og Telemark fylkeskommune skal deles

2.

eller ikke deles
En begrunnelse for kommunen/din organisasjon sitt standpunkt

Høringsuttalelsen er har vært ute til innspill hos alle styremedlemmer i styret NFF Vestfold, som har
følgende tilbakemelding:
Fylkessammenslåingen har fungert veldig kort tid. I tillegg har vi blitt rammet av pandemi i
store deler av denne tiden. Grunnlaget for å komme med innspill vurderes derfor som
begrenset, da vi har liten erfaring med hva fylkessammenslåingen har å si for fotballen i
Vestfold.
Men vi har uansett landet på følgende råd:
1.
2.

NFF Vestfold ønsker at Vestfold og Telemark fylkeskommune skal deles.
Hovedbegrunnelsen er at NFF som særforbund fortsatt har valgt å opprettholde en krets
for Vestfold og en krets i Telemark. Dette gjør vi for å beholde mest mulig nærhet til våre
klubber og på denne måten være tett på klubb- og aktivitetsutviklingen. Derfor mener vi
også at det vil bli bedre og tettere dialog med fylkesmyndigheter i ett delt fylke, når det
gjelder anleggsutvikling, forståelse for vår idretts behov for gode rammebetingelser innen
integrering, bærekraft og sterkere forståelse for vårt samfunnsansvar. Med andre ord kortest mulig vei til de politiske beslutningstakerne.
Det nye storfylket har etter vårt syn også hatt for lite søkelys på idrett i det nye fylkets
planer og dokumenter.

Med hilsen

NFF Vestfold
Torleiv Sandvik
Styreleder

FOTBALL FOR ALLE - GLEDE, DRØMMER OG FELLESSKAP
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Telemark og Vestfold Idretts rets
sondre.fjeild alen@idrettsforbundet.no

19.01.2022

Høringsuttalelse til Vestfold og Telemark Idrettskrets om deling av Vestfold og Telemark fylke
Vestfold og Telemark Idretts rets har invitere rdrettsråd, særkretser- og regioner til å komme med sine
innspill/betraktninger som grunnlag, og ti,llegg til, \/TIK styre sin behandlvng og svar på høringen.
I høringen ønskes det innspi,11 på:

1.

Om komm1men/dln organisasjon mener ar Vesrfo/d og Te!emarkfytr<eskommune skal deles
etier ikke deles

2.

En begrunnelse for kommunen/din organisasjon sitt standpunkt

Høringsuttalelsen er behandlet i stvret NFF Telemark 18.01.22, og innspi1llet er i det følgende:
f•y-lkessammensl.åingen har fungert i kort tid. I tillegg her vi blitt rammet av pandemi i store
deler av denne tiden. Grunnlaget for å komme med innspm er der for begrenset, vi har liten
ertaring med hva f1,'lkessammens!åingen har å si ·or fotballen i Telemark.
Svar på punkte edet ønskes innspill på:

1.

NFF Telemark ønsker at Vestfold og Telemark fylkeskommune skal deles.

2.

Hovedbegrunnelsen er at NFF er inndelt med en krets i Telemark og en i krets ,i Vestfold.
Egenarten p•å klubbene 1 de to kretsene er såpass ulik at NFFs.er det som formålstjenlig for
si1ne medlemmer å oppretthelde denne kretsinndelingen.
NFF Telemark trvkter mer byråb"atiis og mind e effekti.v kontakt med fylket etter
sammenslåingen. Ved tidligere fytkes.inndelingen opplevdes kontakten til fytket kort og
enkel. Det ser ut til å være svært lite fokus på i:drett i det nye Mkets planer og
doku
Da

enter, og rN Ff Telemark ønsker å innvirke til •Økt fokus p-å idretten i fytket vi tilhører.

trenger vi gode

relasjoner og kort

vei til politikere og admin,istrasjon.

En erfaring vi spiller inn, er at Telemark F ,'1ke i 2018 fordelte et tilskudd på 400.000krtil
1

miljØti1ltak på kunstgressbane, i NFF Telemark, mens en liknende forespørsel fra NFF tiil
Vestfold og Telemark Fylkeskommune i 2020/21 i ke ble prioritert a',' det nye fylket- til
tross for y og omfattende miljøforskrift.

Medhilse-It
NFF Telemart

f0TllAtl FOR AUE - GLED~. OfHl-MMIER 0C, HLLESSKAP
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BUSKE RUD OG VESTFOLD BEDRIFTSIDRE TTSKRE TS

Her kommer høringssvaret fra Buskerud og Vestfold Bedriftsidrettskrets

1. Om kommunen/din organisasjon mener at Vestfold og Telemark.fylkeskommune skal deles
eller ikke deles
Buskerud og Vestfold Bedriftsidrettskrets er tjent med oppdeling.
2. En begrunne/se for kommunen/din organisasjon sitt standpunkt

Stikkord for vurdering av oppdeling av Vestfold og Telemark fylke
Fakta:
1.
2.
3.
4.

Vestfold Bedriftsidrettskrets ønsket primært en sammenslåing med Buskerud
Lavere politikerkostnader i tidligere Vestfold enn Telemark
De tidligere fylkene er separate valgkretser for stortingsvalg
Meningsmåling viser at flertallet av innbyggere ønsker oppdeling

Fordeler ved oppdeling:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Homogent fylke med tett befolkede og store kommuner
Adm. og politikere som i større grad kjenner sitt fylke
Nærhet og tilhørighet i befolkningen
Tilpasning av kompetanse i.f.t. det som allerede finnes i kommunene
Unngår usikkerhet for samlokalisering blant de ansatte
Kortere reiser for ansatte og til møter
Reduserer kulturelle forskjeller som nå fremstår som store
Reduserer «oss og dem» og «hilsen hjem»-politikk i fylkestinget
Unngår å bygge nytt bygg for samlokalisering av fylkesadministrasjon
Økt mulighet for prøveprosjekt i Vestfold med fjerning av fylkesnivået
Økt sannsynlighet for politisk flertall som representerer befolkningen
Økt sannsynlighet for politiske vedtak har legitimitet i befolkningen

Ulemper ved oppdeling:
1.
2.
3.
4.

Kostnad med selve oppdelingen
Dobbelt sett politikere og adm. ledelse
Samferdsel - hvordan organisere?
Mindre fagmiljøer

Mvh
Torbjørn Fevang
Styreleder for Bedriftsidretten i
Buskerud og Vestfold
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rJ'ELEMA RK OG VESTFOLD RYTTERRE GION]

Til Vestfold og Telemark Idrettskrets.
Viser til mail vedr. høring om deling/ikke deling av Vestfold og Telemark Fylkeskommune,
og kommer her med et kort innspill.

1.

Telemark og Vestfold Rytterregion (TVRR) mener at fylkeskommunen bør forbli slik den er i
dag, og ikke deles opp. Vi mener at man må jobbe med videreutvikling av det som er
påbegynt, fremfor å reversere. Utvikling og oppbygging tar ofte tid, men kan gi svært gode
resultater.

2.

Begrunnelse for å ikke dele opp.
TVRR mener at den økonomiske siden ved en oppdeling av fylkeskommunen, bør veie tungt.
For det første kostet fylkesreformen flere milliarder kroner, og å løse opp bare vårt fylke, er
anslått til å koste hundre millioner. Selv om staten har lovt åta denne engangskostnaden, må
man ved en oppdeling, ha dobbelt opp med folk som skal styre fylket. Dette vil gi store økte
kostnader for fylkeskommunene fremover i tid. Dette bør vurderes nøye, før en eventuell
oppdeling igangsettes.

Med vennlig hilsen

70'ttftt'z9 A~
LederTVRR

VESTFOLD OG TELEMARK SKIKRETS
Høringssvar angående spørsmål om deling av Vestfold og Telemark
fylkeskommune.

Vestfold og Telemark skikrets mener at Vestfold og Telemark fylkeskommune ikke bør deles, men
forbli et sammenslått fylke slik det er i dag.

Begrunnelsen for ikke å dele fylket:
Vestfold og Telemark skikrets mener at fylket fungerer bra slik det er i dag, og at de påbegynte
prosesser etter sammenslåingen bør jobbes videre med og videreutvikles. En deling av fylket vil være
kostnadskrevende, og skikretsen mener disse midlene burde benyttes til andre samfunnsnyttige
formål.

Mvh
Marie Renate Haugen (S}
Adm.sjef VTSK

Johnny Mortensen (S)
Kretsleder VTSK
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SKIEN IDRE TTSRÅ D

Til Vestfold og Telemark Idrettskrets.
Viser til mail vedr. høring om deling/ikke deling av Vestfold og Telemark Fylkeskommune.
1.

Skien Idrettsråd mener at fylkeskommunen bør forbli slik den er i dag, og ikke deles opp. Vi
mener at man må jobbe med videreutvikling av det som er påbegynt, fremfor å reversere.

2.

Begrunnelse for å ikke dele opp.
Skien Idrettsråd tenker en deling tilbake til de gamle fylkene er kostnadskrevende. Dette er
midler som er mye mer fornuftig å bruke på andre samfunnsnyttige formål.

Vi synes også den nye fellesmøteplassen mellom idrettsrådene fra de to tidligere
fylkene og Idrettskretsen fungerer meget godt.
Med hilsen
Dag Nielsen
Skien Idrettsråd
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