LM sak 6/2018: Innkomne saker
a. Regionsreformen

Regionreformen

Fra og med 1. januar 2018 ble Nord- og Sør-Trøndelag slått sammen til én region, Trøndelag. 1.
januar 2019 skjer det samme med Agder og f.o.m. 1. januar 2020 blir Finnmark og Troms slått
sammen til én region, Troms og Finnmark.
Regionen Vestlandet vil bestå av Sogn og Fjordane og Hordaland, mens Vestfold og Telemark blir slått
sammen til én region kalt nettopp Vestfold og Telemark. Hedmark og Oppland blir til én region kalt
Innlandet, mens Viken vil bestå av Akershus, Østfold og Buskerud.
De fleste frivillige organisasjoner i Norge har fulgt den samme organisasjonsmodellen med lokallag,
fylkeslag og et landsstyre eller sentralstyre. En regionsreform behøver ikke nødvendigvis å bety at
organisasjonen endrer sin struktur. Samtidig er det slik at tidene forandrer seg og det er ikke alltid
like lett å bekle rollene i et styre som styreleder, kasserer, sekretær og studieansvarlig, som vi har i
ADHD Norge. Vi ser det på rekrutteringsproblematikken, som er ganske konstant og vi ser det på stor
turn-over (utskiftning) i styrene. Folk har andre forventninger når de melder seg til frivillig arbeid.
Endringene i frivilligheten og motivasjonen for frivillig arbeid, viser at flere og flere ønsker å være
frivillige for å drive med aktiviteter og mer aksjonspreget arbeid enn å inneha verv og jobbe med
selve organiseringen og rammene for frivillig innsats. Noen organisasjoner, slik som Dysleksi Norge,
har for eksempel valgt å kun ha lokallag under landsstyret.
Derfor reiser regionreformen mange grunnleggende spørsmål som ADHD Norge må forholde seg til i
de nærmeste årene. Hvordan bør vi være organisert? Hvordan kan vi som organisasjon på best mulig
måte møte den forestående regionreformen? Er vi hensiktsmessig organisert sånn som vi er idag?
Hvordan kan vi imøtekomme medlemmenes behov på best mulig måte? Hvordan rigger vi oss for
framtiden?
Vi har ved å løfte fram denne saken på landsmøtet, ønsket å få noen føringer for hvordan vi kan
legge opp en prosess og samtidig ha en god og konstruktiv debatt. Dette skal ikke være en drøfting av
for eller imot regionreformen; den ble vedtatt i Stortinget 8. juni 2017 og er en realitet. Sentralt
ønsker vi å invitere de fylkeslagene som blir sammenslått, til en felles samling for å etablere en
referansegruppe og for å kunne jobbe mer konkret med hvilke endringer reformen innebærer og
hvordan vi best kan organisere oss og få en god overgang.

Landsstyrets forslag til vedtak
Det settes ned en referansegruppe bestående av en representant fra hvert av fylkeslagene
som blir sammenslått for å jobbe videre med å finne de beste løsningene for organisasjonen
og medlemmene.

