Handlingsprogram for Lier Idrettsråd mars 2016 – mars 2017
Hovedsakelig ønsker Lier Idrettsråd å videreføre igangsatte initiativer i det
kommende året. Ett eksempel er arbeidet med skianlegget i Leirdalen,

et annet er arbeidet med integrering av mennesker med funksjonsnedsettelse.

Lier Idrettsråd ønsker derfor å fokusere følgende saker i det kommende året:
1. Implementere ny samarbeidsavtale med de nye punktene som er inntatt
2. Fokusere de pågående prosesser for integrering av funksjonshemmede og
bosatte flyktninger
3. Fortsette dialogen med klubber som ble startet i 2015
4. Fortsette arbeidet med interkommunalt samarbeid skianlegg i Leirdalen
5. Starte arbeidet med ny Kommuneplan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet
2017 - 2020
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1. Ny samarbeidsavtale LK – LIR
Klubbene ble forelagt et forslag til ny samarbeidsavtale som er fremforhandlet
mellom K&F og LIR i begynnelsen av desember 2015. Denne ble fremmet for
politisk behandling i GBK-utvalget 23. februar 2016.
Utvalget valgte å sende saken i retur og ønsker noen språklige presiseringer
og justering av enkelte andre punkter. Ingen vesentlige innholdsmessige
endringer er meldt tilbake. Avtalen ligger nå i K&F for justering og vil fremmes
for politisk behandling på nytt.
Avtalen har tatt inn i seg flere nye ting som er beskrevet i et årshjul som er
vedlegg til avtalen og styret i LIR ønsker for det første å få avtalen politisk
vedtatt og dernest sikre at den implementeres som ønsket. Et viktig poeng er
oppfølging av dialogen direkte med politikerne.

2. Pågående prosesser med integrering av funksjonshemmede og bosatte
flyktninger
Det ble i 2015 startet to ulike prosesser for ulike integreringstiltak, overfor
funksjonshemmede og overfor bosatte flyktninger, hovedsakelig barn og unge.
Ingen av disse prosessene er fullført og LIR ønsker å fortsette dette arbeidet.
Integrering av funksjonshemmede har vært en samarbeidsprosjekt med
Røyken og Hurum IR, BIK og NIF. Det har vært for svak fremdrift i dette
prosjektet og LIR vurderer å gjennomføre dette uten annet samarbeid enn
med Buskerud FFO.
I arbeidet med integrering av flyktninger har LIR bidratt i å starte noen
prosesser og vil fortsette med å sikre at vi får på plass prosesser som fungerer
over tid. Selve aktiviteten må foregå i idrettslagene, hvor mange viser stor
interesse for å få dette til, men LIR mener det kan være behov for en viss
koordinering overfor ulike deler av kommunens administrasjon for å sikre en
bærekraftig løsning over tid.

3. Fortsette dialogen med klubber som ble startet i 2015

En av LIRs viktigste oppgaver er dialog med idrettslagene. Mye bra ble gjort i
2015 og LIR ønsker å sikre at de identifiserte forbedringsområdene blir tatt tak
i. Samtidig hadde vi ikke like god dialog med alle klubber og ønsker å bidra til
at de vi ikke hadde samme dialog med, og som ønsker det, også får sjansen til
å komme frem med sine behov.
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4. Helårs skianlegg i Leirdalen
Dette anleggets realisering er avhengig av omregulering og skal behandles i
kommende kommuneplanrullering i Lier. Samtidig skal det interkommunale
samarbeidet konkretiseres, eier- og driftsforhold avklares, det samme gjelder
fordeling av treningstid og fordeling av andre oppgaver for drift av anlegget.
Det gjenstår mye arbeid her.

5. Starte arbeidet med ny Kommuneplan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2017 2020

Planen skal rulleres i 2017 og det er også inntatt i ny samarbeidsavtale at LIR i
større grad enn tidligere skal delta i arbeidet med denne viktige planen. Det er
her nye anlegg kan realiseres gjennom politisk behandling.
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