
   
 

Ski idrettsråd 

 

Intensjonsavtale om samarbeid mellom Oppegård idrettsråd og Ski idrettsråd 

frem mot kommunesammenslåing i 2020 

 

Bakgrunn 
Ski og Oppegård kommune har til hensikt å foreta en sammenslåing av de to kommunene i 2020. Den 

politiske ledelsen i de respektive kommuner har organisert en fellesnemnd der viktige saker 

koordineres, i den hensikt å sikre at beslutninger i den enkelte kommune frem mot 2020 er helhetlig 

ivaretatt til beste for en eventuell ny storkommune fra 2020. 

En rekke store og tunge saker som er svært viktige for idretten i de to kommuner vil planlegges og 

behandles i fellesnemnda i perioden frem til 2020. Spesielt gjelder dette anleggsaker, der det er 

åpenbart at en koordinering vil være fornuftig for å skape best helhet og utbytte for befolkningen i 

den fremtidige storkommunen. Idrettsrådene er høringsinstans i slike saker, og uttaler seg på vegne 

av idrettsklubbene i kommunen. 

Formål 
Denne intensjonsavtalen uttrykker først og fremst en felles intensjon om å samordne høringer og 

uttalelser mellom idrettsrådene, i den hensikt å sikre at beslutninger som berører idretten i perioden 

frem til 2020 er helhetlige og fremtidsrettede. 

Idrettsrådene er enige om å arbeide for en felles administrativ ressurs som støtter begge idrettsråd 

med administrasjon, samt å utarbeide en detaljert to årlig rullerende handlingsplan som holdes 

oppdatert løpende. 

Avtalen vil også peke på noen typiske områder der det vil være fornuftig å samordne idrettsrådenes 

uttalelser, og gjennom det også klargjøre de områder der idrettsrådene ikke nødvendigvis foretar en 

samordning. 

Samarbeidsområder 
Følgende områder med interesse for idretten vil gjennomgå en forutgående koordinering før 

idrettsrådene uttaler seg i sakene. 

Anleggsinvesteringer 
Planlegging og investering i nye anlegg, eller vesentlige tilpasninger og endringer av eksisterende 

anlegg som øker funksjonsområdet eller vesentlig utvider tilbudet. 

Det er viktig for idrettsrådene at midler til anleggsinvesteringer utnyttes på en slik måte at det blir 

størst mulig kapasitet for investeringene. Ved å se den nye storkommunen som en helhet, tror 

idrettsrådene at totalkapasiteten kan økes, fremfor at den optimaliseres i et to-kommune perspektiv. 



   
 

Store og kostnadskrevende anlegg som svømmehaller, ulike typer stadionanlegg etter regionale, 

nasjonale eller internasjonale mål, er eksempler på saker som bør behandles helhetlig med en 

fremtidig storkommune som perspektiv.  

I denne typen saker vil idrettsrådene først avgi sin innstilling etter at en forutgående samordning har 

funnet sted. Det tilstrebes å avgi en felles innstilling signert av begge idrettsråd. 

 

Høringer og innspill til kommunedelplaner eller temaplaner som inkluderer idrett 
I arbeidet med de respektive kommunenes delplaner og temaplaner som omfatter idretten, vil 

idrettsrådene samarbeide tett om å utarbeide høringsinnspill som har et storkommuneperspektiv.  

Idrettsrådene ønsker å ha en aktiv rolle som deltaker  i arbeidet med den enkelte kommunes 

delplan/kommunedelplan. 

Idrettsrådene er først og fremst opptatt av at kapasitet til idrettsformål blir størst mulig i den nye 

kommunen fremfor hvor i kommunen tilbudet blir gitt. Lokal tilgjengelighet må vike for 

kapasitetsmessige hensyn dersom dette er fornuftig i et helhetlig perspektiv. I den nye kommunen vil 

det være mulig å nå et tilbud fra de fleste steder i kommunen på en akseptabel måte. 

Samarbeidet om å koordinere høringer og arbeid relatert til denne type planarbeid vil skje ved at 

idrettsrådene setter ned arbeidsgrupper på tvers av idrettsrådene, slik at gode helhetlige innspill kan 

utarbeides. 

 

Dialogmøter med idrettsklubbene 
Idrettsrådene vil arrangere dialogmøter med idrettsklubbene i de to kommunene samlet minimum to 

ganger i året. Hensikten er å sikre god informasjonsflyt, og at klubbenes perspektiver blir hørt. Det vil 

også tilstrebes å gjennomføre dialogmøter årlig med de andre idrettsrådene i Follo. 

Dialogmøtene vil også bidra til å skape forankring for perspektivet om at lokale hensyn bør vike 

dersom befolkningen som helhet vil få et bedre tilbud i et storkommuneperspektiv. 

Samtlige idrettslag i begge kommuner vil inviteres til disse møtene.  

 

Administrative ressurser til idrettsrådene 
Idrettsrådene er bemannet med frivillige ressurser, og arbeidsmengden er allerede så stor at tid og 

kvalitet ikke alltid blir ivaretatt på en ønsket måte. I tiden frem mot en storkommune vil 

arbeidsmengden øke som følge a behovet for økt koordinering og samordning. Antall aktører vil øke 

og flere møter og høringer vil oppstå. 

Idrettsrådene er enige om å arbeide for en felles administrativ ressurs som støtter begge idrettsråd 

med administrasjon. Det er enighet om at idrettsrådene fremstår koordinert og samlet i arbeidet 

med å fremskaffe finansiering til en slik ressurs. 



   
 

To årlig rullerende handlingsplan 
Idrettsrådene er enige om å utarbeide en detaljert to årlig rullerende handlingsplan som holdes 

oppdatert løpende. Denne handlingsplanen gir en oversikt over de viktigste saker som idrettsrådene 

er enige om har behov for en samlet høring eller uttalelse. 

Handlingsplanen gjennomgås månedlig, og justeres og suppleres. Planen har et to-årlig perspektiv, og 

inneholder en oversikt som har minst følgende informasjon: 

• Kort beskrivelse av saken/tema. 

• Hvem som er saksansvarlig for koordinering. 

• Relevante milepæler og datoer. 

• Formålet med koordineringen. 

 

Evaluering av intensjonsavtalen 
Intensjonsavtalen skal evalueres halvårlig, og eventuelle justeringer samles opp slik at de kan legges 

frem for idrettsrådenes årsmøter årlig. 
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