
Referat fra ledermøtet i Øvre Eiker Idrettsråd 20.10.2016 
 
 
Tilstede fra styret:  Frøydis Lisevatn, Bjørn Gjerstad, Knut Olav Bakkene, Pål Woldstad 

Hanssen, Hanne Lyngaas, og Amund Lundteigen. 
 
Forfall:   Stian Berg og Anders Dalby Paulsen.   
 
Fra Øvre Eiker Kommune:  
  Christer Best Gulbrandsen og Sverre Arneberg Fredriksen 
 
Fra Buskerud Idrettskrets:  
  Marit Skretteberg 
 
Fra Idrettsforbundet:   
  Fagkonsulent, idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse, Anne 

Katrine Aas 
 
Fra Nedre Eiker kommune: 

 Idrettskonsulent Tore Aasen Øderud, observatør  
 
Fra Idrettslagene: Tone Nordli - IF Eiker Kvikk, Kjell Bruknapp – Hokksund IL, Anette 

H. Solbakken – Vestfossen IF, Lars Erling Thorrud – Vestfossen IF, 
Dan Ove Gundersen – Fiskum IL, Jørgen Lerum – Fiskum IL, Tor Arild 
Johansen – Bakke IF, Tordis Gauteplass – Hokksund Turnforening, Pål 
Brattensborg – Hokksund Turnforening, Gro Karlsson, Eiker 
Padleklubb, Per Kruke – Eiker Padleklubb, Ingar Brenna – Drammen 
Flyklubb, Liv Brurberg Hansen – ECT Eagles, Marianne Letmolie, 
Eiker O-lag, Lars Peter Vium, Øvre Eiker Svømmeklubb. 

 
     
Sted:  Hokksund IL, klubbhus - Falkbanen, Hokksund  
Tid:   Torsdag 20/10-16 kl. 19.00 – 21.30 
 
 
Leder Frøydis Lislevatn ønsket velkommen og åpnet møtet.  Det ble foretatt opprop av 
fremmøtte representanter.  
 
 
Sak 1: Innledning ved Frøydis Lislevatn  
 
Det ble gitt en overordnet informasjon om idrettsrådets funksjon og oppgaver.   
Det ble opplyst at samarbeidsavtalen med kommunen er fornyet uten endringer. 
 
 
Sak 2: Informasjon fra kommunen v/Christer Best Gulbrandsen og Sverre Arneberg 
Fredriksen 
 
Christer Best Gulbrandsen snakket om idrettens plass i samfunnet og presenterte seksjonen 
for kultur og livskraft.  Denne ble delvis omorganisert fra 01.08.2016 og navnet er også nytt 



fra dette tidspunktet. Rådmannen er i ferd med å sluttføre seksjonens mandat og 
arbeidsoppgaver.  Innebærer at kulturpolitikken samles på ett sted. Alt som har med idretten 
gjøre skal underlegges seksjonen, og man vil etter beste evne legge tingene til rette for 
idretten.  Det vil bli framlagt en kulturhandlingsplan i etterkant av budsjettfremleggelsen.  
Ettårig plan som vil rulleres hvert år. For idretten vil planen innebære en tydeligere 
prioritering fra kommunens side. Det legges vekt på en medvirkningsstrategi og det vil bli lagt 
fram en plan for strategiarbeidet basert på tre dimensjoner av medvirkning: 
Brukermedvirkning, innbyggermedvirkning og samskaping. Dette kan gi nye muligheter for 
idrettens påvirkningsmulighet og anledning til å utvikle dagens strukturer.  
 
Arbeid med utenforskap vil bli svært viktig for Øvre Eiker kommune det kommende året.  
Idretten vil være en viktig samarbeidspartner for kommunen i dette arbeidet, da idrett er en av 
samfunnets viktigste integreringsarenaer.  
 
Deretter informerte Sverre Arneberg Fredriksen om følgende saker:  
 
 Tildelte spillemidler for 2016 

Prioritert anleggsliste for 2017 og saksgangen for viderebehandling av 
spillemiddelsøknadene. Det foreligger ingen søknader om nærmiljøanlegg for 2017. 

 Det var ingen innspill til listen fra salen.  
  
 Det ble deretter orientert om nyheter angående spillemidler: 

• Redusert driveplikt for anlegg 
• Nye anlegg som defineres som nærmiljøanlegg 
• Redusert krav til varighet av grunneieravtaler vedr. turveier, turløyper og 

turstier 
• Nytt datasystem for innsending av elektroniske søknader fra 2017 

 
 Tilsvarende om endring i statlig idrettspolitikk, spesielt relatert til anleggspolitikk. 
 Fjørtoft-utvalgets forslag til prinsipper og prioriteringer som skal ligge til grunn for  
 bruk av spillemidler ble presentert.  
 
Sak 3: Fordeling av LAM midler. 
 
Knut Olav Bakkene presenterte oversikt over fordelingen og gjennomgikk denne, etter først å 
ha orientert om fordelingsnøkkelen.  Tallene er ikke endelige da søknadsfristen for tilskudd til 
Allidrettsgrupper er 1. november. Endelig fordeling vil derfor blir foretatt etter dette.  
 
Sak 4: Dagens tema: Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse – hva med tilbudet 
i Øvre Eiker? 
 
Innledning ved Anne Kathrine Aas rundt temaet, samt at hun informerte om hvilke 
arbeidsoppgaver hun ivaretar som fagkonsulent. Det ble også presentert en definisjon som 
innebærer en inndeling i 4 grupper, bevegelseshemmede, synshemmede, hørselshemmede og 
utviklingshemmede.  
 
Det ble deretter arbeidet i grupper med enkelte spørsmål vedrørende temaet med vekt på 
hvordan man kan øke integreringen av funksjonshemmede i Øvre Eiker – idretten.  



Avslutningsvis ble det foretatt en gjennomgang/oppsummering av de svar som var gitt på de 
ulike spørsmålene gruppene hadde arbeidet med. Et gjennomgangstema i svarene var 
spørsmålet om hvordan den organiserte idretten kommer i kontakt med de man vil integrere.  
Det ble deretter diskutert på generelt grunnlag hvordan man kan øke aktivitetene i 
idrettslagene for denne gruppen. Samarbeid med kommunen vil være sentralt også i denne 
forbindelse.  
Svarene fra gruppeoppgavene vil bli behandlet av styret og konklusjonene ettersendes 
idrettslagene. 
 
Sak 5: Generell informasjon fra Idrettsrådet  
 
Frøydis Lislevatn informerte om ulike saker av interesse/betydning for idrettslagene.  
 
Ad. Riving av Hokksund gamle ungdomsskole. Det kan være mulig for idretten å hente det 
som eventuelt er igjen. Idrettslagene som ønsker, kan ta direkte kontakt med Bjørn Steinar 
Andersen på e-post: Bjorn-S.Andersen@Ovre-Eiker.Kommune.no 
  
 
Sak 6: Avslutning/Eventuelt 
 
Tone Nordli informerte om at Eiker Kvikk med fl. hadde vanskelighet med å kunne etablere 
Allidrettsgrupper og etterlyste om andre hadde mulighet til å starte et slikt opplegg.  
Anette H. Solbakken besvarte dette med å informere litt om hvordan Vestfossen IF 
organiserte sitt opplegg.   
Jørgen Lerum spilte til slutt inn at opplegget er avhengig av at engasjerte foreldre bidrar.  
  
Møtet hevet kl. 21.30  
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