Årsberetning 2016
1. Organisasjon
1.1 Styrets sammensetning
Leder
Nina Vøllestad
Nestleder
Erik Guldhav
Styremedlem
Anne-Lise Sørli
Styremedlem
Jan Thomas Birkeland
Styremedlem
Morten Roa
Varamedlem
Varamedlem
1.2

Nina Berntsen
Johan Danielsen

Medlemsoversikt

Det er 23 idrettslag/klubber i Oppegård:
Follo Freestyleklubb
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

Ingen nye lag har kommet til, og ingen lag har blitt nedlagt i 2016.
Idrettslagene representerte til sammen 10104 NIF-registrerte medlemsskap i flg. NIF
idrettsregistrering pr 31.12.15. Det har ikke vært mulig å få ut tall pr 31.12.16.
I tillegg kommer 10 lag med ca. 270 medlemmer fra Oppegård kommune innenfor
bedriftsidretten.

2. Møtevirksomhet og representasjon
Det har i 2016 vært avholdt 10 styremøter samt en rekke andre møter med politikere,
kommunens administrasjon, klubber, idrettsrådskonferanse, idrettsrådene i Follo og
Akershus Idrettskrets. I det følgende nevnes noen aktiviteter spesielt:
 Ordførerens hedring 26. januar.
 Møte med idrettsrådene i Follo 24. august. OIR arrangerte i samarbeid med Ski IR.
 Møte med Ski IR 1. februar og 31. oktober.
 Idrettsrådsseminar 9. mars.
 Anleggsseminar 9. og 10. mars.
 Møte med klubbene i Oppegård 28. januar og 13. oktober.
 Befaring Hønefoss Arena 15. september
 Møte mellom ordførere og idrettsråd i Ski og Oppegård 19. desember.

3. Status anleggssituasjonen
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 sin sluttføring med forventet ferdigstilling av den siste
banen (Hellerasten) i 2017.
Idrettsrådet videreførte i 2016 sitt arbeid som pådriver for å få til bygging av et nytt stort
anlegg med flere ulike hallflater i Sofiemyr idrettspark. Konseptet bygger på initiativet til
Kolbotn Tennisklubb og Kolbotn IL (Sofiemyr Crossover). Idrettsrådet arbeider for å
realisere hele Crossover konseptet, men kommunen har til nå fokusert på bygging av en
tre-flaters hall som skal erstatte dagens hallflater i Sofiemyrhallen, supplert med bare én
ekstra hallflate.
I juni 2016 fattet kommunestyret følgende vedtak:
Sofiemyr Crossover
1. Det er en ambisjon at hele Sofiemyr Crossover, jf vedlegg 1, realiseres. Kommunens
bidrag vil være bygging av en idrettshall med tre hallflater.
2. Reguleringsplanen for Sofiemyr Idrettspark skal inkludere hele Sofiemyr Crossover og
svømmehall.
3. Plasseringsalternativ 2, “Sammenkoblet”, skal være førende for planleggingen jf visjonog disposisjonsplan vedlegg 2.
4. Høsten 2016 gjennomføres et mulighetsstudie for realisering av Sofiemyr Crossover i
faser. Det gjennomføres også en utredning av alternative eierskaps- og driftsformer.
5. Første fase av Sofiemyr Crossover skal være bygging av en idrettshall med tre
spilleflater med en øvre kostnadsramme på 230 mill kr brutto.
6. Det planlegges og budsjetteres for at skole og hall oppføres samtidig, og det skal legges
til rette for sambruk.
Svømmehall
7. Ny svømmehall kan lokaliseres andre steder enn i Sofiemyr idrettspark.
8. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre forhandlinger med mulige
samarbeidspartnere for realisering av svømmehall.
9. Rådmannen legger fram sak om realisering av ny svømmehall i løpet av 2016.
Annet
10. Videre planlegging skal ha som utgangspunkt at alle brukergrupper skal ivaretas like
godt som eller bedre enn i dag.
11. Videre arbeid med planlegging av Sofiemyr Crossover og svømmehall skal skje i nært
samarbeid med idretten.
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Idrettsrådet har øvet påtrykk mot kommunens politiske og administrative ledelse for å få
fortgang i arbeidet med å følge opp kommunestyrets vedtak, samt å realisere hele
Crossover. Til tross for dette har lite skjedd. Arbeidet med reguleringsplan for Sofiemyr
idrettspark er ikke startet.
Idrettsrådet deltok i tre arbeidsgrupper med kommunen. En gruppe har hatt som
oppgave å komme fram til hensiktsmessig plassering av, og løsninger for utforming av,
Sofiemyr Crossover. En annen gruppe har hatt som oppgave å finne frem til egnede
alternative eierskaps- og driftsformer. Arbeidet ble ikke ferdigstilt i 2016. Idrettsrådets
samtaler med politisk og administrativ ledelse i Oppegård kommune videreføres
imidlertid i 2017.

4. Gjennomførte aktiviteter
4.1 Anlegg
Idrettsrådet gjennomførte et åpent møte med klubbene og kommunen høsten 2016, med
fokus på anlegg. Det var enighet om at idrettsrådet startet arbeidet med å utvikle en
behovsbasert langtidsplan for idrettsanlegg i kommunen. Arbeidet avventer resultatet av
en samarbeidsavtale med Ski IR, slik at det blir klart hvordan et felles samarbeid vil
påvirke en slik langtidsplan.
4.2 Fordeling av treningstid
Idrettsrådet har på vegne av kommunen stått for fordeling av treningstid i haller og
skolenes gymsaler. 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.
4.3 Profilering og hjemmeside
OIRs nettside er: www.oppegardir.no. Demo av ny WEB er presentert.
Status på NIFs kommende løsning er gått gjennom. Vi beholder nåværende løsning inntil
videre, og går over til ny løsning når NIF overtar drift av det nye. Ny løsning vil være
rimeligere enn eksisterende løsning.
4.4 LAM
Idrettsrådet har tildelt lokale aktivitetsmidler (LAM) og kommunalt tilskudd etter vedtatte
retningslinjer og årsmøtevedtak.
4.5 Reglement
Sammen med Oppegård kommune og klubbene har vi hatt en gjennomgang av
utleiereglement og praktisering av dette. Dette er en midlertidig løsning uten endringer i
reglementet.
4.6 Prioritering av spillemiddelsøknader
Dialog med Oppegård kommune om prioritering av spillemiddelsøknader fra kommunen.
Hvor vi kom frem til en omforent prioritering.
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4.7 Kunstgressbaner
Justerte driftsavtaler er inngått.
4.8 Høringsutalelser
Områderegulering Kolbotn sentrum.
OIR ga i samarbeid med klubbene, særlig Kolbotn IL, høringsuttalelse innen fristen.
Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv, Akershus fylkeskommune.
OIR organiserte og forfattet en felles høringsuttalelse fra idrettsrådene i Follo.
4.9 Finansiering av administrativ ressurs
Vi har sammen med Ski idrettsråd foreslått at Ski og Oppegård kommuner bevilger midler
til en administrativ ressurs. Denne skal være tilgjengelig for idrettsrådene i Ski og
Oppegård i fellesskap frem mot sammenslåing.

5. Økonomi
Regnskapet for 2016 gjøres opp med et overskudd på kr 24.442,30. Det budsjetterte
resultatet var på kr 15.000,-. Differansen skyldes at vi ikke har mottatt kr 30.000 fra
idrettslagene som idrettsrådet forskutterte i 2015. Vi har lavere kostnader enn
budsjettert da vi ikke har utviklet nye websider i tillegg til at vi ikke har refundert
tilskuddet for jubileumsarrangementet i 2015 på kr 25.000 til Oppegård kommune.
Saldo bank pr 31/12-16 var kr 91.566,39.
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, 28. februar 2017

Nina Vøllestad (s)
Erik Guldhav (s)

Anne-Lise Sørli (s)

Jan Thomas Birkeland (s)

Morten Roa (s)

Nina Berntsen (s)

Johan Danielsen (s)

Oppegård idrettsråd

4

