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1. Videreutvikle samarbeidet med Lier Kommune, politisk og
administrativt.
LIR vil i løpet av 2015 fornye samarbeidsavtalen med Lier Kommune.
Eksisterende samarbeidsavtale er fra 2009 og endrede forhold tilsier at ny
avtale utarbeides. Avtalen vil sendes ut på høring før den underskrives.
Arbeidet startet i 2014, men er ikke fullført pr mars 2015.
I 2012-13 ble LIR invitert inn i arbeidet med Idretts- og kulturmeldingen «For
Kropp og Sjel», politisk vedtatt desember 2013. En del av vedtaket inkluderer
en årlig rullering av denne og et årlig dialogmøte med politikerne og LIR. I seg
selv krever denne endringen en ny samarbeidsavtale.
Kommunenes Sentralforbund (KS) og NIF har i fellesskap utarbeidet en
veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd. Veilederen er kalt:
«Når èn pluss èn blir mer enn to». Denne veilederen vil brukes i arbeidet
med ny samarbeidsavtale.
Følgende er sakset fra veilederen og belyser utgangspunktet for at idrettsrådet
kan ivareta sin rolle:
«Et viktig prinsipp for samarbeidet er at alle saker som er av felles interesse for
idretten, skal formidles til kommunen gjennom IR.
Prinsippet innebærer at et enkelt idrettslag ikke tar en sak direkte opp med
kommunen hvis saken har eller kan tenkes å få konsekvenser for ett eller flere
andre lag. Dette prinsippet gjelder ufravikelig alle henvendelser vedrørende
anvendelse av kommunale midler til anleggsinvesteringer, drift og disponering
av kommunale anlegg eller økonomisk støtte.
En slik praksis er en forutsetning for at IR kan ivareta sin rolle. Det er også
avgjørende at kommunen medvirker til at dette viktige prinsippet etterleves.
Sett fra kommunens side bidrar det også til større ryddighet og enklere
saksbehandling for kommunen.»

Et annet område for å tydeliggjøre idrettens posisjon og ønsker i Lier
Kommune, er direkte dialog med de politiske partiene. Partiene, som i
inneværende år vil starte sitt programarbeid for kommunevalget i 2015,
er kontaktet og LIR vil følge opp denne dialogen.

2.

Anleggsutvikling
LIR vil fortsette arbeidet med å prioritere arbeidet med utvikling av anlegg.
Anleggsutvalget har dessverre ikke evnet å være så synlig som vi har ønsket,

men arbeidet vil fortsette i samarbeid med BIK og med andre IR i vårt
nærområde.
LIR vil fortsette å spille en aktiv rolle i samarbeid om mulige interkommunale
anleggsprosjekter. I 2014 har LIR vært sentral i arbeidet med ett mulig
interkommunalt anlegg, nemlig helårs ski/skiskytteranlegg i Leirdalen. Dette
anlegget lar seg muligens ikke realisere grunnet konflikt med faunatrekk i
området. Alternative lokaliseringer og løsninger vil eventuelt bli undersøkt. LIR
vil fortsette å arbeide for andre interkommunale anleggsmuligheter, et mulig
slikt kan være et regionalt anlegg for skyting i Avgrunnsdalen i Hurum.

3. Videreutvikle samarbeid med andre idrettsråd i vår region
Samarbeid med nærliggende kommuner om aktuelle temaer som anlegg,
folkehelse, fysisk aktivitet i skole, frafallsproblematikk, funksjonshemmede og
andre, vil innenfor kapasitetsrammene til LIR være fokuserte oppgaver.
Andre IR-er har fokusområder og kompetanse som LIR kan lære av og
muligens har vi noe av det samme som kan være interessant for andre IR.
BIK har fokus på å etablere regionale samarbeid mellom idrettsråd og det har i
februar 2015 vært avholdt enda et møte om mulige samarbeidsformer mellom
idrettsrådene i Røyken og Lier. Hurum har besluttet ikke å delta i dette
samarbeidet. I samme region har kommunene etablert et formelt samarbeid
og det er derfor muligheter for at et samarbeid idrettsrådene imellom kan gi
bedre effekt overfor disse tre kommunene enn uten.
LIR vil ikke begrense samarbeidet til det regionale nevnt ovenfor, andre
nabokommuner
som
Asker
og
Drammen,
vil
være
aktuelle
samarbeidspartnere i aktuelle saker.
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