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Styret har i 2014 hatt følgende sammensetning:
Funksjon
Leder
Nestleder
Styremedlem
(ungdomsrepresentant/kasserer)
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
(sekretær)

Navn
Pål Thomassen
Christer Beierman
Ann Kristin Elsrud

Klubb
IF Liungen
Sylling IF
Sylling Rideklubb

Jan Hennum
Wellington Gjøslien
Martins
Christine Soot Sandli

NMK Lier
Lier Judoklubb
IF Liungen

Møter:
Det har siden sist årsmøte vært avholdt 9 styremøter, årsmøte ble i 2014 avholdt 13. mars i
Reistad Arena. Lier Kommune ved Ingrid Buck og Ingeborg Rivelsrud har vært representert
på noen av styremøtene. Det er også avholdt et oppfølgingsmøte for idrettsmeldingen «For
Kropp og Sjel» med Lier Kommunes administrasjon og noen politikere 16. oktober. Det har
vært avholdt et arbeidsmøte mellom Lier Kommune, BIK og anleggskonsulent Torstein
Busland i NIF om anleggssituasjonen i Lier 27. oktober.
Anleggsutvalget har ikke hatt møter i perioden, men det har vært betydelig møteaktivitet i
prosjektgruppen som jobber med Helårs ski-/skiskytteranlegg i Leirdalen og i forbindelse med
kunstgressprosjekter på Lier Stadion, Brakerøyabanen og i Sylling.
LIR har vært representert på Buskerud Idrettskrets Ting og Ledermøte 4. og 5. april ved leder
og nestleder, på møte i et samarbeidsorgan for interkommunale anleggssamarbeid i
Drammensregionen i regi av Drammen Kommune, to regionale møter om idrett i regi av
Buskerud Fylke, 18. september på St. Halvard VGS og på Marienlyst 7. oktober, og på
Anleggskonferanse i NIF i Trondheim 17. -19. oktober. LIR var også representert på BIKs
ledermøte 31. oktober og leder LIR har vært representert i Styringsgruppe for
Idrettsrådsseminar i Drammen 24. og 25. januar 2015 som favnet hele landet. Der var LIR
representert med styremedlem Jan Hennum og leder.
Det har i tillegg vært avholdt flere arbeidsmøter mellom LIR og Lier Kommune om ulike
tema og tilsvarende samarbeidsmøter mellom Røyken IR, BIK og Lier IR.
Som et resultat av dokumentasjon som ble laget og sendt ut til de politiske partiene i Lier i
forbindelse med valget 2015, ble LIR invitert til en presentasjon av hvor idretten står, ønsker
og forventinger, på Lier Arbeiderpartis gruppemøte 17. november og i forlengelsen av dette til
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et diskusjonsmøte på Gamle Hegg skole 27. november. Så langt er det kun Lier AP som har
respondert på denne måten på det initiativet som ble tatt i forbindelse med valget.
Generelt:
Året har vært preget av praktisk arbeid med konkrete prosjekter som skianleggsamarbeidet og
generelt samarbeid med omkringliggende IR-er og BIK. I tillegg til dette har det vært fokus
på å tydeliggjøre idrettens behov og situasjon overfor politikere, både i forbindelse med valget
i 2015, men også i oppfølgingen av idrettsmeldingen «For Kropp og Sjel».
Det har også vært satt fokus på å kunne dokumentere fakta om hvordan de offentlige
rammebetingelsene for den organiserte idretten er i Lier Kommune, blant annet gjennom å
tydeliggjøre hva som brukes av kommunale midler til idrett. Dette er informasjon som enkelt
skal være tilgjengelig gjennom KOSTRA, Kommune-Stat-Rapportering. Dessverre har det
ikke vært enkelt å få tak i denne informasjonen på et detaljnivå som kan brukes til vårt formål.
Informasjonen skal brukes for å forstå hvordan Lier kan sammenligne seg med andre
kommuner, blant annet når det gjelder økonomiske rammebetingelser. Dette er vesentlig og
nødvendig informasjon i dialog med politikere og i dokumentasjonen om hvordan
rammebetingelsene utvikler seg over tid. Dessverre må vi kunne si at de økonomiske
rammebetingelsene er forverret over de senere år da driftstilskuddet ble kuttet i 2010 og det
eneste rene pengetilskuddet som gis, støtte til drift av private idrettsanlegg, ikke engang har
vært justert for prisstigning på mange år.
Lier Kommunes økonomi er presset og skal idretten komme høyere på prioriteringslisten, må
det gjøres et betydelig arbeid for å opplyse/påvirke politikerne om at det er riktig prioritering
av midler å satse på idrett. Det har i den senere tid vært mange eksempler på medieomtale av
barn som faller utenfor grunnet kostnadene ved deltagelse i idretten og LIR opplever at det er
politisk interesse for problemstillingen, men så langt har det ikke ført til annet enn noen
bekymrede uttalelser hos politikere LIR har hatt dialog med. Vi behøver en tydeligere og mer
fokusert dialog om nytten ved å satse på idrett og derigjennom forebygge både folkehelse og
andre utfordringer og kostnader som kan komme om barn og unge faller utenfor. Dette bør
være idrettens hovedbudskap til alle politikere i forbindelse med valget til høsten.
Handlingsprogrammet 2014:
På årsmøtet i 2014 var det første gang årsmøtet ble kjørt etter den nye lovnormen og som nytt
punkt på sakslisten til Årsmøtet skulle Årsmøtet vedta et handlingsprogram.
For 2014 har sakene på Handlingsprogrammet vært:
1. Videreutvikling av samarbeidet med LK, politisk og administrativt
2. Anleggsutvikling
3. Videreutvikling av samarbeidet med andre IR i vår region
Før årsberetningen sier noe om hva som er gjort på disse områdene, mener LIR at det kan
være på sin plass å reflektere kort over IR rolle, oppgaver og status, da sett i forhold til de
aktørene IR skal forholde seg til, også vurdert i noen grad i forhold til ny kommunestruktur.

Årsberetning Lier Idrettsråd 2014

IR synes å inneha betydelige oppgaver og ansvar for å legge til rette for best mulige
rammebetingelser for idrettslagene, og også for nye idretter som ikke har noe lagstilhørighet.
Imidlertid er det et meget stort sprik mellom mulighetene de fleste IR har til å ta på seg
viktige oppgaver av denne karakter, og kapasitet til å håndtere disse oppgaver. Som eksempler
på oppgaver kan vi nevne anleggsutbygging, deltagelse i kommunale planprosesser,
integrering av fremmedkulturelle, integrering og tilrettelegging for funksjonshemmede,
samarbeid skole/SFO og idretten og andre folkehelsetiltak. Grunnene til dette er flere, men de
viktigste er at (med noen unntak, 12 IR i Norge) er arbeid i IR frivillig og store deler av det
arbeidet som må gjøres for å kunne engasjere seg i tidligere nevnte idrettspolitiske tiltak,
krever tilstedeværelse på dagtid for å kunne gå i møter med offentlige og andre instanser. Det
lar seg bare ikke gjøre for frivillige, noe som fører til at langt de fleste IR har et lavt
ambisjonsnivå for hva de klarer å engasjere seg i.
IR er det laveste organisasjonsleddet i NIFs idrettspolitiske del av organisasjonen. Det kan
dessverre også synes som om heller ikke NIF synes det er noen grunn til å legge forholdene til
rette for at IR skal kunne gjøre sine oppgaver. NIF har så langt unnlatt å finansiere IR-ene og
overlater dette til kommunene eller andre. Lier IR er finansiert av bingoinntekter og støtte gitt
av BIK. IR er heller ikke en del av det felles IT-samarbeid som ellers er i idretten og har
heller ikke møte- eller forslagsrett til NIFs høyeste organ, Idrettstinget. IR er heller ikke
høringsinstans for Idretts Politisk Dokument (IPD), som er idrettens viktigste
strategidokument for hver tingperiode. Dette viser hvilken lav status IR har i NIF.
De nevnte forhold var temaer for Idrettsrådsseminaret i Drammen i slutten av januar og det er
produsert forslag til Idrettstinget i juni fra IR-ene som deltok. Disse vil bli fremmet av
Akershus Idrettskrets, da IR som nevnt ikke har møte- eller forslagsrett på tinget. Noe av det
viktigste i forslagene dreier seg om finansiering av IR for at det skal være mulig å heve nivået
på det IR klarer å produsere.
Det finnes IR i Norge som er svært profesjonelle og som anses som meget viktige
samarbeidspartnere for både politikere og administrasjon i sine kommuner. De store
kommunene har IR med opptil flere ansatte som arbeider på full tid med saker som nevnt
over. Begge våre nabokommuner, Asker og Drammen, er i denne kategori.
Et IR som kun arbeider på frivillig basis må derfor legge sitt ambisjonsnivå slik at de sakene
som blir fokusert, kan gjennomføres. Det finnes IR i vårt nærområde som ikke gjør stort annet
enn de lovpålagte oppgavene, som fordeling av LAM og godkjenning av halltid. Hvilket
ambisjonsnivå Lier IR bør ha, er antagelig verdt en diskusjon da det tar tid å komme inn i en
del av de prosesser som et IR må kjenne til og være en del av for å kunne bidra. Dette er
temaer som har gjenstand for mange diskusjoner i ulike fora gjennom 2014.
I inneværende stortingsperiode vil det komme en kommunereform som antagelig vil føre til at
antall idrettslag som vil være medlemmer av et IR vil øke, til dels kraftig. En slik reform vil
antagelig kreve ansattressurser i IR-ene for at disse skal kunne gjøre sine oppgaver. Hvordan
komme frem til gode løsninger for IR på dette omfattes også av de forslag som kom ut av
seminaret i Drammen i januar og som stilles på tinget. Det vil altså snarlig måtte komme
forandringer som vil treffe IR-ene på flere måter og også LIR må være forberedt på å mene
noe om disse endringene.
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Så til hva som er gjort på de saker som ble prioritert i Handlingsprogrammet for 2014:
Videreutvikling av samarbeidet med Lier Kommune, administrativt og politisk:
LIR har i flere sammenhenger hatt dialog med politikere og etter beste evne forsøkt å forklare
idrettens status, ønsker og forventinger. Dette er også gjort i det dokumentet som ble sendt
alle politiske partier i forbindelse med valget. Dette vil fortsette frem mot valget, og etterpå, i
alle de muligheter som vi blir gitt.
Vi har også utarbeidet et forslag til ny samarbeidsavtale med Lier Kommune, da basert på en
guide som er utarbeidet av NIF og KS i fellesskap. De største endringene fra dagens avtale er
at den skal behandles politisk og at ordfører skal signere. I tillegg vil avtalen i større grad enn
tidligere presisere hvilket ansvar partene har og hvordan samarbeidet skal skje og på hvilke
arenaer. Dette arbeidet er dessverre ikke kommet så langt som vi hadde håpet, og vil bli
sluttført i løpet av 2015. LIR mener at endringen ikke er så stor at vi behøver årsmøtets
godkjenning av den, men vil sende den ut på høring, alternativt innkalle til et møte med
klubbene for en gjennomgang, når endelig forslag foreligger.
Anleggsutvikling:
Anlegg og anleggsutvikling har vært LIRs primære fokus også i 2014, men i påvente av en ny
Anleggsplan fra Buskerud Idrettskrets, har vi fokusert konkrete prosjekter som tidligere nevnt.
I 2014 har følgende skjedd med fotballanlegg:
- Brakerøyabanen har fått kunstgresset fra «Gamle Gress», Marienlyst
- Det er politisk besluttet å bygge 7-er kunstgress med undervarme på Lier Stadion
- Det er besluttet å bygge 7-er kunstgress i tilknytning til nye Hegg Skole, anlegget blir
idrettsanlegg og skal benyttes til organisert idrett etter skoletid
- Spillemiddelsøknad om bygging av 9-er kunstgress i Sylling er prioritert, saken skal
politisk behandles første halvår 2015
Størst aktivitet har det vært i arbeidet med Helårs ski-/skiskytteranlegg i Leirdalen. Det har
vært en gruppe bestående av personer fra Lier IL, Asker Skiklubb, Røyken IR og Lier IR som
sammen har jobbet med prosjektet. Prosjektet har vært presentert for alle aktuelle klubber, 11
til sammen, i Asker, Røyken og Lier. Det ble tidlig besluttet at en forankring i klubbene ville
være nødvendig, da flere klubber og kommuner har andre prosjekter som kunne ses på som
konkurrerende til dette. Samtlige klubber har gitt positiv tilbakemelding og prosjektgruppen
fortsetter derfor arbeidet. Det er behov for omregulering av det aktuelle området og det ligger
også bak markagrensen. Dette er forhold som krever betydelig arbeid med kommunale,
fylkeskommunale og statlige prosesser som nå er blant oppgavene til prosjektgruppen.
Det er også gledelig å kunne konstatere at vi i 2014 fikk en ny flerbrukshall da Heiahallen
åpnet i mars.
Videreutvikling av samarbeidet med andre IR i vår region:
Det har i mange sammenhenger vært et betydelig samarbeid med Røyken IR om konkrete
forhold som blant annet KOSTRA-tall og dokumentasjon overfor de politiske partier inn i mot
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valget. Det har ikke i samme grad vært interesse for samarbeid fra Hurum. Det har også vært
betydelig samarbeid med andre IR, spesielt har dette materialisert seg i arbeidet med IRseminaret i januar. Daglig ledere i henholdsvis Drammen og Asker IR utgjorde
prosjektgruppen og i styringsgruppen satt det representanter for blant andre IR-ene i
Trondheim, Bergen og Sandefjord, i tillegg til flere fra IK-ene. Fra det første møtet i
styringsgruppen som ble avholdt i Trondheim medio oktober, har det vært utvekslet mye
nyttig informasjon mellom disse IR-ene. Det har selvfølgelig vært tett samarbeid med Asker
IR og klubbene i Asker om Leirdalen-prosjektet, tilsvarende også med Røyken IR.
Det har også vært konkrete samarbeidsmøter med Drammen IR, blant annet i forbindelse med
kunstgresset på Brakerøyabanen.
LAM:
Det er fordelt ca MNOK 1,1 i LAM-midler, 28% vekst fra året før. Økningen skyldes primært
endringer i tippenøkkelen, noe som også forventes å øke potten for 2015. I år mottok vi også
flere søknader til spesielle tiltak, noe LIR ser svært positivt på.
Fordeling av halltid:
Fra høsten av vil den nye hallen ved Hegg nye skole tas i bruk. Dette blir en helt ny flate og
som gir idretten i Lier nye muligheter. Hallen er tilrettelagt for troppsturn og Tranby Turn vil
derfor flytte sin aktivitet fra Tranby til Hegg. Hvilke andre lag som vil bruke Hegghallen er i
skrivende stund usikkert, og for å kunne ha noe bedre tid til saksbehandling av tildeling av
halltid, besluttet Lier Kommune i samarbeid med LIR å fremskynde søknadsfristen for søknad
om halltid til 15. februar. Dette vil forhåpentligvis gi alle bedre tid til å kunne komme frem til
gode løsninger, uten den tidsmessige stressfaktor som har vært tilstede i dette arbeidet i de 2
siste år.

For Lier Idrettsråds styre 2014
Pål Thomassen
Leder
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