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HØRINGSSVAR FRA ASKER IDRETTSRÅD KNYTTET TIL KOMMUNEREFORMEN
Asker idrettsråd (AIR) er i epost av 25. mai 2016 fra ordføreren/politisk sekretariat informert om
høring av rådmannens redegjørelse om kommunereformen i Asker. Vi takker for muligheten for å gi
innspill.
AIR er opptatt av å videreføre det nære og gode samarbeidet som i dag er etablert med Asker
kommune og våre folkevalgte. AIR er tilfreds med signalene i kapittel 10 ”Frivillighet og foreninger” i
intensjonsavtalen, der det poengteres at kommunen skal være en god partner som stimulerer til
frivillighet. I intensjonsavtalens kapittel 9.3a sies det at den nye kommunen skal være ledende i
landet på næringsutvikling. Asker idrettsråd er av den klare oppfatning at samme ambisjon burde
gjelde for idrett og fysisk aktivitet!
Rådmannen vurderer at nye oppgaver til kommunene, som kan sikre bedre tjenestetilbud overfor
barn, unge og sårbare grupper, er et argument for kommunesammenslåing. AIR ønsker å bidra på sitt
felt til å utløse potensialet i en slik bedre helhet.
Idrettsrådet ønsker at hovedtrekkene i dagens samarbeidsavtale videreføres i den nye kommunen,
og at den administrative støtten til AIR opprettholdes. AIR er opptatt av at det tilbys gode og
forutsigbare tilskuddsordninger til idrettslagene, som basis for å skape sunn aktivitet og gode
møteplasser for i hovedsak barn og unge.
Idrettsrådet avholdt AIR forum tirsdag 11. mai med tema kommunereform og mulig kommunesammenslåing. Etter orientering fra ordfører Lene Conradi ble det rom for spørsmål fra de
fremmøtte og deretter gjennomførte AIR en workshop. Idretten ser klare styrker, svakheter,
muligheter og trusler ved kommunesammenslåing mellom Asker, Røyken og Hurum. Hovedtrekkene
fra Asker idrettsråds workshop knyttet til temaet av 11. mai 2016 er:
•

Idretten prioriteres i et helseforebyggende perspektiv både i Asker og Røyken med
velfungerende idrettsråd som motorer
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•
•

Muligheten for nye og større idrettsanlegg, mer innflytelse regionalt, større ressurser samt
mulighet for å tenke nytt
Usikkerhet knyttet til prioritering av anlegg, fordeling av midler, idrettsrådets evne til å håndtere
overgangen, kommuneadministrasjonens evne og vilje til å samhandle med idretten

Hele momentlisten (enkel SWOT analyse) finnes i vedlegg 1 (side 3).

AIR ser frem til å bidra aktivt i utforming av idretts- og anleggspolitikk i den nye kommunen, og har
allerede avtalt et felles møte med styret i idrettsrådene i Røyken og Hurum lørdag 11. juni.
Ta gjerne kontakt med daglig leder eller styreleder dersom spørsmål.

Med hilsen
Asker idrettsråd
Kåre Møllerhagen
Styreleder

Anne-Marie Christophersen
Nestleder
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Styremedlem
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Styremedlem
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VEDLEGG 1) OPPSUMMERING FRA AIR FORUM 11. MAI 2016
TEMA: KOMMUNESAMMENSLÅING

STYRKER
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

SVAKHETER

Idrett sees som viktig i et folkehelseperspektiv som
også blir viktig i storkommunen
Mangfold og variasjon i idrettstilbudet
Aktiv befolkning som krever gode møteplasser og
anlegg
Asker idrettsråd er løsningsorienterte
I Asker er det et velfungerende idrettsråd som har
god kontakt med klubbene, administrasjonen og
politikerne (Forum møtene er bra)
Prioriteringsliste for anlegg laget av idretten
Røyken er også en kommune som satser på
idrettsanlegg (ref. ordføreren) med aktivt IR
Større ressurser ved sammenslåing
Store idrettsmiljø i Asker som kan tilføres de andre
partene. Askeridretten er en ressurs
Organiseringserfaring ved større
stevner/arrangementer

MULIGHETER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Større avstander som igjen kan bety større
kostnader ved drift
Flere muligheter for Røyken og Hurum enn for
Asker
Større transportkostnader og miljøbelastning
Forskjellige måter å drifte anlegg
Nye personer å forholde seg til i kommunen
Mye nytt å forholde seg til og dertil stor
arbeidsbyrde
Lokale klubber får færre politikere å kontakte/få
støtte fra
Hurum og Røyken kan bli overkjørt av sterke
personligheter i Asker

TRUSLER

Må tenke nytt med ny utvikling
Røyken har plass til et stort nytt anlegg med stor
tribunekapasitet og parkeringsmuligheter
Areal til idrettsanlegg blir større
Orienteringsidretten får større areal
Flere anlegg
Større plass
Større fagmiljø
Stordriftsfordeler
Bedre parkeringsmuligheter ved anleggene
Plass til velodrom
Bedre plass til motorcross
Bedre plass til skytebaner
Større friluftsområder
Større muligheter for båtsport
Større kapasitet på svømmehaller
”Nye” idrettsmiljøer og nye idretter (?)
Som region vil den nye kommunen veie tyngre ved
fordeling
Tenke nytt og bryte opp fastlåste
mønstre/konstellasjoner
Nye idrettskretser som gir mer innflytelse og mer
midler
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Samarbeidsutfordringer
Avstander knyttet til transport mellom anlegg
(trening, stevner, konkurranser)
Mister identitet
Nye prioriteringer som rokker ved dagens
prioriteringsrekkefølge og hva vi får
Større område som kan gi mindre dugnad
Bortfall av interkommunale/regionale tilskudd
Større avstand som kan gjøre noe med engasjement
fra og tilgjengelighet til/fra IR
Klubbene er ”seg selv nok” og deltar relativt lite i
fellesmøter
Anlegg må bygges der barn/unge bor.
Sammenslåing kan drenere midler fra Asker
Ukjent
Flere om ”beinet”
Hvordan blir idrettskretsen?
Kulturforskjeller i idrettsadministrasjonene
Introduserer usikkerhet om IR ”får det til”
Introduserer en usikkerhet om prioritering som kan
gi interne stridigheter i idretten
Administrasjonen bestemmer for mye og idretten
overkjøres som følge av for lite medvirkning. Sterk
tendens i dag som kan bli verre og politikerne lar
det skje
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