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Ski 15.05.15

Viser til det idrettspolitiske årshjulet og Idrettsrådets rolle som høringsinstans for
kommunens handlingsprogram for ordinære- og nærmiljøanlegg. Viser også til
forespørsel sendt kommunen 30.04 hvor vi ber om utsettelse på innlevering av vårt
høringsinnspill.
I realiteten er det kun listen over de uprioriterte tiltakene i handlingsprogrammet
Idrettsrådet har mulighet til å påvirke, da de øvrige tiltakene allerede er politisk
besluttet skal igangsettes, er igangsatt og/eller er ferdigstilt.
Vi ser det er stor forskjell mellom de uprioriterte tiltakene listet i kommunens
handlingsprogram og de søknader Idrettsrådet har mottatt de siste tre årene. Flere av
tiltakene er basert på initiativ flere år tilbake, og vi har ikke klart å finne dokumentasjon
på tiltakenes status og om de fremdeles er ønsket tiltak fra initiativtakers side. Vi har
forstått det slik at heller ikke kommunen sitter med god nok oppdatert informasjon om
tiltakenes status.
Idrettsrådet stiller seg kritisk til flere av tiltakene på kommunens handlingsprogram,
men det er en umulig oppgave for rådet å fremme forslag til omprioriteringer da det
ikke finnes tilstrekkelig med informasjon og dokumentasjon på status på tiltakene.
Vedlagt er derfor er idrettens innmeldte behov for nyanlegg de siste tre årene og er å
anse som Idrettsrådet innspill til Handlingsprogrammet for ordinære anlegg 2015.
Rådet har det siste året jobbet med å få på plass en ny anleggsprosess for å sikre et
bedre beslutningsgrunnlag for våre forslag til prioritering for nyanlegg og større
rehabiliteringstiltak. Vi er kommet et stykke på vei, men er ikke helt i mål. Den vedlagte
listen er derfor uprioritert, men er uansett idrettens egne forslag til tiltak basert på
dagens behov.
Det er et sterkt ønske fra Ski idrettsråd at arbeidet med å lage en masterplan for idretten
i Ski (ref planforslag for Ski Vest, Øst , Sentrum og Langhus) kommer raskt i gang. Dette,
sammen med en ny og forbedret prosess for innmeldte behov for nyanlegg og større
rehabiliteringstiltak, vil gi Ski idrettsråd det beslutningsgrunnlaget vi trenger for å
kunne fremme gode råd til kommunen om prioritering av tiltak.
Med vennlig hilsen
Ski Idrettsråd

