Sak til Ski Idrettsråd sitt årsmøte 2016

Ski IL Alliansen ønsker at Ski kommune skal bli en «Idrettskommune» med gode anlegg, aktive
innbyggere i alle aldre; rimelig tilgang til anlegg og aktiviteter; gode alternativer til dem som ikke
driver organisert idrett.
Ski IL Alliansen er opptatt av
at Ski Idrettsråd fungerer som et aktivt rådgivende organ og et

bindeledd mellom idretten, Ski kommunes administrasjon og de folkevalgte.
For å nå denne målsetningen ser Ski IL Alliansen at det kan være hensiktsmessig for idretten i Ski
kommune å opprette en stilling, Idrettskonsulent/idrettskoordinator knyttet til Ski Idrettsråd.
Bakgrunn:







Ski kommune vil de nærmeste årene få en betydelig befolkningsvekst. For å kunne ta imot
nye medlemmer og videreutvikle tilbudene vil det være behov for nødvendige
oppgraderinger av eksisterende anlegg, samt behov for nybygg. Ski IL Alliansen mener
samtlige idrettslag og Ski kommune ville kunne dra positive veksler på å ha en i idretten
som kan jobbe dedikert med dette.
En slik ressurs vil også kunne legge til rette for koordinering og prioritering av anlegg.
Kunne koordinere/bistå tverrfaglige prosjekter innenfor idretten i Ski (Ærlig spill,
Antidoping, Vold i nære relasjoner m.fl.)
Gi Ski idrettsråd nødvendig administrativ kapasitet, slik at Idrettsrådet kan jobbe
planmessig og strategisk
Det finnes en rekke muligheter til ekstern finansiering, jrf ulike stiftelser. En ansatte i
Idrettsrådet vil kunne sørge for at alle disse mulighetene utnyttes til fordel for lagene

Ski Idrettsråd må vurdere om denne stillingen skal ligge under Ski kommune, eller om Ski Idrettsråd
skal være arbeidsgiver.

Forslag til vedtak:
Ski Idrettsråd utarbeider og fremmer en politisk sak, våren 2016, knyttet til opprettelse av en 100%
stilling som idrettskonsulent/idrettskoordinator.
Alternativ 1: Ski kommune lyser ut stilling og ansetter Idrettskonsulent/idrettskoordinator
Alternativ 2: Ski Idrettsråd søker Ski kommune om økonomiske midler til opprettelse av stilling
Idrettskonsulent/idrettskoordinator
Styret i Ski IL Alliansen
14. mars 2016

