Årsberetning 2017
1. Organisasjon
1.1 Styrets sammensetning
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Nina Vøllestad
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Erik Guldhav
Styremedlem
Anne-Lise Sørli
Styremedlem
Jan Thomas Birkeland
Styremedlem
Morten Roa
Varamedlem
Varamedlem
1.2

Anne Lise Schei
Johan Danielsen

Medlemsoversikt

Det er 23 idrettslag/klubber i Oppegård:
RA Padleklubb
Follo Pensjonistbowlere
Follo Petanca Klubb
Follo SFK Ungdom
Follo Sumo og Beachwrestling Klubb
Friskis & Svettis Oppegård
Gjersjøen Golfklubb
Kolbotn & Skimt OL
Kolbotn Bokseklubb
Kolbotn Bordtennisklubb
Kolbotn IL
Kolbotn Klatreklubb

Kolbotn Taekwon-Do Klubb
Kolbotn Tennisklubb
Kolbotn Sykkelklubb
Oppegård Badmintonklubb
Oppegård Golfklubb
Oppegård IL
Oppegård Seilforening
Oppegård Skytterlag
Sofiemyr Bowlingklubb
Sofiemyr Judokwai
Svartskog IF

Ett lag har kommet til (RA Padleklubb), og ett har blitt nedlagt (Follo Freestyleklubb) i
2017.
Idrettslagene representerte til sammen 9862 NIF-registrerte medlemsskap i flg. NIF
idrettsregistrering pr 31.12.16. Det har ikke vært mulig å få ut tall pr 31.12.17.

I tillegg kommer et ukjent antall lag og medlemmer fra Oppegård kommune innenfor
bedriftsidretten.

2. Møtevirksomhet og representasjon
Det har i 2017 vært avholdt 11 styremøter samt en rekke andre møter med politikere,
kommunens administrasjon, idrettslagene, Ski idrettsråd, idrettsrådskonferanse og
Akershus Idrettskrets. I det følgende nevnes noen aktiviteter spesielt:
 Seminar for idrettsråd i AIK 16. mars
 Idrettskonferanse 27. april.
 Fellesmøte for klubber i Ski og Oppegård. 24 januar
 To møter for klubbene i Oppegård 24. april og 13. november
 Møte med ordfører og varaordfører. 12 oktober
 Møte med administrasjonssjef for Nordre Follo kommune, 18. november
 Møte om frivilligbørs 14 februar
 Deltagelse i arbeid med temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.

3. Status anleggssituasjonen
Situasjonen er den samme som den har vært i flere år: kapasitet i anleggene er fortsatt
hovedutfordringen for idretten i Oppegård. Idrettsrådet har som målsetting å få til en
vesentlig økt anleggskapasitet i kommunen.
Kunstgressprosjektet nærmer seg ferdigstilling. Den siste banen, Hellerasten, var
forventet å skulle ferdigstilles i 2017, men ble utsatt til 2018.
Idrettsrådet videreførte i 2017 sitt arbeid som pådriver for bygging av et nytt stort anlegg
med flere ulike hallflater i Sofiemyr idrettspark, som blant annet skal erstatte dagens
hallflater i Sofiemyrhallen. Planene bygger på konseptet Sofiemyr Crossover som er
utarbeidet av idretten, og det arbeides for å realisere hele Crossover konseptet. Når det
gjelder eierskap og drift av det nye anlegget er det over lengre tid blitt arbeidet for å
vurdere å etablere f.eks. et aksjeselskap med deltagelse av kommune og idretten,
eventuelt også andre aktører, etter modeller fra andre anlegg som synes meget vellykket.
Det har imidlertid ikke lyktes å få kommunen til å reelt vurdere annet enn rent
kommunalt eierskap.
I mars 2017 fattet kommunestyret følgende vedtak:
1. Det skal investeres kr 236 mill. brutto i ny idrettshall på Sofiemyr. Arbeidet må
påbegynnes snarest for å nå mål om ferdigstillelse innen utgangen av 2019.
2. Reguleringsplanen skal omfatte både skolebygg til ny ungdomsskole og idrettshall.
Planen må ha tilstrekkelig omfang for å dekke det som skal prosjekteres i hht. pkt. 3.
3. Det skal prosjekteres for høy grad av sambruk mellom skolebygget og idrettshallen.
Videre skal idrettshallen prosjekteres slik at den planlegges for senere utvidelse av antall
spilleflater. Målet er å etablere minst fire spilleflater. I tillegg skal funksjonene som ligger i
idrettens prosjekt ”Crossover” prosjekteres inn. Rådmannen skal også se på erfaringer fra
byggingen av de fem hallene som Idrettsrådet har vist til.
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4. Det skal legges opp til en anbudskonkurranse som inneholder ulike alternativer i forhold
til størrelse på idrettshallen. Målsetningen er å realisere mest mulig hallareal innenfor
den avsatte rammen. Alternative og innovative innkjøpsordninger som f.eks. «Best value
procurement» må vurderes.
5. Det skal være en prosess hvor idretten kan oppnevne en representant som følger
prosjektet. Rådmannen skal legge opp til faste drøftingsmøter i forkant av alle
rapporteringer til formannskapet.
6. Dersom idretten innen 01.06.17 stiller med minst kr 15 mill. i egenkapital som kan
brukes til å utvide rammen for prosjektet, skal rådmannen fremlegge en sak om
samarbeidsformer som ivaretar muligheten for en slik investering. En løsning med sameie
etter modell fra Kolben skal også utredes og det skal legges vekt på erfaringer med dette
samarbeidet.
7. Kommunens investering skal brukes til flerbruksflater, garderober og fellesareal.
8. I god tid før hallen settes i drift skal rådmannen fremlegge en sak for formannskapet
om hvordan kommunen og idretten skal organisere sitt samarbeid i tilknytning til hallen.
Arbeidet med konseptvalgutredning ble startet ultimo oktober 2017 og skal politisk behandles før
videre arbeid med prosjektet. Idretten har én representant i arbeidsgruppen for prosjektet.
Arbeidet med reguleringsplan for Sofiemyr idrettspark er formelt sett ikke startet ved utgangen
av 2017.
Kommunen har arbeidet med planer for en lokalisering av ny svømmehall på Kolbotn. Denne vil
erstatte svømmehallen på Sofiemyr og forventes å få større kapasitet. Idrettsrådet har i liten grad
deltatt i planleggingen så langt.

4. Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv
Arbeidet med en ny temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv ble startet med et
åpent møte 29. mai 2017. Planen skal gjelde for perioden 2018 – 2030, og vil dermed i
første omgang være en felles plan for Ski og Oppegård kommuner, deretter for den nye
Nordre Follo kommune.
Planen skrives av en felles sekretariatsgruppe fra Ski og Oppegård. En felles
referansegruppe skal ivareta innspill til arbeidet fra idrettens side. Oppegård idrettsrådet
har to representanter i referansegruppen. Fra idrettens side vil det bli lagt stor vekt på at
anleggsbehov både på kort og lang sikt blir synliggjort i planen. Planen skal ferdigstilles
høsten 2018.

5. Gjennomførte aktiviteter
5.3 Forarbeid for etablering av Nordre Follo idrettsråd
I samarbeid med Ski idrettsråd har vi laget felles prosjekt for å arbeide systematisk frem
mot sammenslåing av idrettsrådene, og skal være ferdig senest innen
kommunesammenslåing i 2020. Det er etablert en felles styringsgruppe og en
prosjektgruppe med to representanter fra hvert idrettsråd. Prosjektet skal utarbeide
følgende:
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Fremdriftsplan med hovedleveranser, milepæler og datoer.
Ressursbehov i form av hvilke arbeidsgrupper prosjektet har behov for og
eventuelt andre ressurser (administrativ bistand, økonomi etc.)
Kommunikasjonsplan.

Det ble søkt om støtte til en administrativ ressurs fra Ski og Oppegård kommuner for å
understøtte arbeidet. Søknaden ble avslått.
5.6 Samarbeidsavtale med Oppegård kommune
Etter en gjennomgang med politisk ledelse i kommunen ble det enighet om å videreføre
gjeldende samarbeidsavtale.
5.11 LAM
Idrettsrådet har tildelt lokale aktivitetsmidler (LAM) og kommunalt tilskudd etter vedtatte
retningslinjer og årsmøtevedtak.
5.12 Fordeling av treningstider og arrangement
Idrettsrådet har utarbeidet forslag til fordeling av treningstid i haller og skolenes gymsaler
overfor kommunen. Fordelingen er gjort ut fra klubbenes søknader, antall lag, antall
utøvere og tidligere utnyttelse av tildelt tid. Sammen med de største brukerne har vi
arbeidet med en forenklet modell for tildeling av tid. Målet er at endringen også vil gi
klubbene større fleksibilitet i bruk av sin tid.
5.14 Høringsuttalelser
- Planprogram fra Oppegård kommune
- Sentrumsplan Kolbotn

5.24 Kunstgressbaner og oppsamling av granulat.
Oppegård kommune har et forprosjekt med tanke på rehabilitering av kunstgresset på
Østre Greverud i 2018. Det er et spesielt fokus på oppsamling av granulatet. Negative
konsekvenser granulatspredningen har for miljøet, er den viktigste årsaken til at
alternative metoder vurderes. På sikt er det ønskelig å redusere, eller helt unngå granulat
som fyllmateriale i kunstgressbaner.
Da Akershus fylkeskommune i november 2017 signaliserte at det innen få år kan komme
et forbud knyttet til bruk av gummigranulat av typen SBR (oppmalt bildekk), var det
nødvendig for forprosjektet i Oppegård kommune å ta hensyn til dette i sitt arbeid. Av
den grunn ble det avholdt en befaring på et anlegg på Haslum i Bærum kommune, der
det er anlagt en utendørs kunstgressbane helt uten bruk av granulat. En representant fra
idrettslaget var til stede og fortalte om hvilke erfaringer de hadde gjort seg gjennom sitt
første driftsår. Det skal nevnes at de ikke har vinterdrift på den aktuelle banen.
Idrettsrådet deltok sammen med idrettslagene Kolbotn og Oppegård.
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Videre skal Kolbotn IL etter planen etablere en 7’er kunstgressbane på Hellerasten. Det er
ikke endelig avgjort om denne banen skal ha vinterdrift, men informasjonen fra
fylkeskommunen om et mulig forbud mot bruk av gummigranulat, blir premissgivende
også når denne kunstgressbanen skal anlegges.
Det er viktig for Oppegård kommune å gjøre gode vurderinger underveis i prosessen og
sikre at det gjøres et riktig valg i forhold til type kunstgress og eventuell fyllmateriale, før
prosjektene på Østre Greverud og Hellerasten settes i gang. Idrettsrådet vil være
deltakende i tiden framover.

6. Økonomi
Regnskapet for 2017 gjøres opp med et overskudd på kr 29.543,64. Det budsjetterte
resultatet var på kr -5.000,-. Differansen skyldes lavere kostnader enn budsjettert til både
web utvikling, kurs og seminarer. Vi har mottatt tilskudd fra Oppegård kommune til
dekning av en del av arkitektkostnadene vedr Crossover samt befaring av hall på
Hønefoss. Idrettsrådet fakturerer ikke idrettslagene for deres andel da det ikke er behov
for denne inntekten.
Saldo bank pr 31/12-17 var kr 121.110,03.
Idrettsrådet er ingen kostbar organisasjon å drive og vi har heller ingen intensjon om å
bygge opp en stor egenkapital.
Ingen av styremedlemmene mottar noen form for godtgjørelse.

Kolbotn, 21. mars 2018
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