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15/11904 - 053 

 

Referat fra dialogmøte 2016 

 

Dialogmøte for: 

 

Natur og idrett 

Dato: 

 

10. mars 2016 

Tid: 

 

17.00 – 19.00 

Sted: 

 

Asker Rådhus, Møterom Asker 

Til stede:  

Fra brukerrådene: 

 

Anne-Lise Katle, Asker idrettsråd 

Sigurd Øvergaard, Asker idrettsråd 

Steinar Fjærvoll, Asker Velforbund 

Tone Kolpus, Asker Velforbund 

Gabriel J. Lund, Asker Turlag 

Randi Larsen, Asker Turlag 

Fra komiteen: 

 

Terje Lindeberg (H), Trine Bendixen (H), Trond Ellingsen (FRP), Liv 

Knatten (MDG), Svein Hillestad (A) 

 

Fra 

administrasjonen:  

Ragnar Sand Fuglum (direktør Kultur og teknikk), Reidun Aasen 

Vadseth (fagrådgiver Kultur og teknikk) 

 

Komiteleder Terje Lindeberg ønsket velkommen. Dialogmøtene avholdes årlig mellom 

komiteene og representanter for brukerne. 

 

Komitéen ønsker følgende temaer spesielt på agendaen i dialogmøtene 2016:  

 Kapasitetsbehov  

 Integrering  

 Samarbeidsstrategier på tvers av folkehelse, kultur og idrett  

 Ønsker og prioriteringer 

 

Asker Velforbund fremholdt følgende hovedpunkter: 

 

Asker Velforbund representerer over 60 velforeninger og over 8000 husstander i Asker. 

Velforbundet er det nærmeste man kommer lokaldemokratiet. De er engasjert i alt fra myke til 

harde verdier, både natur og friluft og tekniske saker. Velforbundet har stor tilhørighet til 

Asker Turlag, men ikke så formell struktur som for eksempel Asker idrettsråd. 

 

Den viktigste oppgaven er hverdagsintegrering. De jobber mye med nærmiljøet, strender, lett 

tilgang til turmiljøer, løkker og steder for barn som kan drive med fysisk aktivitet utenfor det 

organiserte. Askers «åpne pletter» gror igjen, og Velforbundet jobber for å åpne opp. De 

bidrar på velrusken, og sørger for at alle medlemmene kan delta. Hadde tidligere ansvar for å 

behandle søknader om tilskudd til lokalmiljøtiltak, men mange søknader om store og 

krevende oppgaver fra innbyggere krevde at de nå har måttet sette det bort til kommunen. 

 

Akebakker og aktiviteter nær bosted er viktig.  



 

Asker Velforbund fremmet en ønskeliste over viktigste saker de ønsker støtte til i 2016 (se 

også vedlagte notat «Innspill til Dialogmøte fra Asker Velforbund»): 

- Bekjempelse av brunsnegler 

- Hindre at Asker gror igjen 

- Velrusken 

 

Når det gjelder velrusken har Asker Velforbund fått en sum penger som skal brukes til ulike 

tiltak. Dette er ikke tilstrekkelig for å gjennomføre de oppgavene det er behov for. 

 

Dialog: 

 

Svein Hillestad: Velrusken – er det en egen ordning eller det samme som andre velrusken-

aksjoner?  

Svar fra Velforbundet: Det er ikke samme ordning som for eksempel skolene har. 

Velforbundet har nå fått midler fra kommunen som fordeles til ulike tiltak som skal hindre 

forsøpling og rydde opp rundt om i kommunen. Har i dag 100.000,-, og ønsker ytterligere 

100.000,- 

 

Trine Bendixen: Brunsnegler - hva skal pengene brukes til? 

Svar fra Velforbundet: Pengene skal brukes til forbruksmateriell for å bekjempe brunsnegler. 

 

Liv Knatten: Det ligger mye kunnskap om naturmiljøet i Plan om ivaretagelse av 

Naturmangfoldet. Ønsker at Velforbundet skal være konkrete i søknadene slik at de konkrete 

planene kommer tydelig fram. 

Svar fra Velforbundet: Ivaretagelse av naturmangfoldet og gjengroing må være et samarbeid 

mellom kommunen og Velforbundet/frivilligheten.  

 

Trond Ellingsen: 60 velforbund er mange. Burde dere ikke slå dere sammen? 

Svar fra Velforbundet: Det har det vært jobbet med lenge uten særlig hell. Velveier er en av 

årsakene til det. Jobbes videre med. 

 

Trond Ellingsen: Dere ønsker midler til å rydde frisikt til skoleveier. Er ikke dette grunneiers 

ansvar og bør ikke de varsles? 

Svar fra Velforbundet: Har hatt et samarbeid med KTA om frisikt. Det hjalp noe, men dette er 

et kontinuerlig arbeid som krever innsats. Det krever et større engasjement og kan for 

eksempel løses med premiering. 

 

Terje Lindeberg: Hva tenker dere rundt samarbeid med andre foreninger? 

Svar fra Velforbundet: Samarbeid på tvers er viktig for oss, men det kan nok gjøres i større 

grad. Man hegner kanskje ofte om sitt eget istedenfor å tenke helhet. 

 

Sigurd Øverland (AIR): Ballbinger er etablert i nærmiljøet og noen av dem eies av 

velforeninger. Bekymret for vedlikeholdet. 

 

Asker Turlag (AT) fremholdt følgende hovedpunkter: 

 

Asker Turlag har ca. 500 medlemmer og arrangerer alt fra trilleturer for barnefamilier, til 

seniorturer. En sentral oppgave er å vedlikeholde turstiene. Vestmarka Sør, Vardåsen, 



Kjekstadmarka og Kyststien. AT har ansvar for to hytter: Småvannsbu og Hovdehytta. AT 

driver et omfattende dugnadsarbeid for etablering av stier og vedlikehold av hyttene. 

 

De samarbeider med Rotary for å inkludere innvandrere og asylsøkere for å gjøre dem kjent 

med norsk naturliv. AT mottar kr 42,- kr per medlem fra DNT. I tillegg mottar de støtte fra 

andre. AT har foreløpig klart seg bra økonomisk de 10 årene de har eksistert. Etter hvert blir 

det mer behov for penger til vedlikehold av stier ol. 

 

AT presenterte de viktigste sakene i 2016: 

- AT jobber for det enkle friluftsliv, å sikre det grønne arealet i arealplaner og en 

helhetlig grøntstruktur. Det er viktig at turveier og stier inngår på lik linje med veier 

og annen infrastruktur. For eksempel kan det inngå som et temakart til 

kommuneplanen. En helhetlig grøntstruktur må følges opp i reguleringsplaner. Fokus 

på turstier – ikke på store turveier! Men viktig å få merket dem av på arealplaner. 

 

- Lekeplasser: lek er barnas form for friluftsliv. Lekeareal er viktig i skolesammenheng. 

Alle SFO i Asker kommune har fått opplæring i friluftsaktiviteter (Frilufts-SFO). 

Viktig å sikre gode friluftsarealer i tilknytning til skolene. 

 

- Turstier: Det er et overordnet mål at ingen i Asker skal ha mer enn 250 m til en tursti. 

Dette er et ambisiøst mål. AT har en god samarbeidspartner i Asker kommune og er 

veldig fornøyd med avtalen som foreligger. Turlaget skal etablere/merke 20 nye stier. 

Dette er et stort arbeid som krever mye. Kommunen bistår med arbeidet, men AT 

ønsker enda mer hjelp. 

 

- AT lager et turprogram over alle aktiviteter og arrangementer. Ønsker hjelp fra 

kommunen til å distribuere brosjyrene. 

 

- AT har avtale med voksenopplæring for flyktninger. Det arrangeres egne turer for 

asylmottaket på Dikemark. 

 

- Og til slutt - Markagrensen må få ligge! 

 

Dialog: 

 

Svein Hillestad: AT og Asker Velforbund snakker begge om rydding av stier. Koordineres 

arbeidet? 

Svar AT: Har egne som rydder stiene, men har for øvrig et godt samarbeid.  

 

Liv Knatten: Et godt initiativ å invitere flyktninger med på tur. Har dere gjennomført det 

ennå? 

Svar fra AT: Vi har det på planen i 2016. 

 

Trond Ellingsen: Er det større tiltak utover merking av stier som vi bør vite om? 

Svar fra AT: Etablering av disse 20 nye stiene krever mye ressurser. 

 

Trine Bendixen: Var på et Folkehelseseminar og fikk høre om en innvandrerkvinne fra 

Drammen som drev turtilbud for innvandrere. Kan være lurt å knytte kontakt med henne? Hun 

var ansatt i DNT i Buskerud/Oslo.  



Svar fra AT: Bygdekvinnelaget har eget opplegg for innvandrerkvinner, om å komme ut i 

naturen og bruke planter til å lage mat ol.  

 

Ragnar S. Fuglum: Avtalen med DNT/Asker Turlag går ut i 2016. Asker kommune ønsker å 

videreføre avtalen og har allerede vært i dialog om innholdet i avtalen. Bør ha fokus på å få 

folk ut. 

 

AIR: Vedrørende blåmerkede stier og 250 m til nærmeste tursti. Når de forteller om dette til 

andre kommuner blir de imponert. Det drives både organisert og uorganisert aktivitet på 

stiene. Idretten bruker stiene hyppig. AIR har fått forespørsel om å guide på stiene. Dette bør 

de i større grad bidra med. 

 

Asker Velforbund: Lekeplasser gror igjen. Krever vedlikehold. 

Svar fra AT: Foreslår å se på et formelt samarbeid mellom AIR og AT i 2017.   

 

 

Asker idrettsråd fremholdt følgende hovedpunkter:  

 

Til informasjon vil det komme et formelt skriv til komiteen med innspill til 

Handlingsprogrammet 2017-2020 når det nye styret har kommet på plass. 

 

Idretten består av mange frivillige, men har også en del ansatte. AIR er involvert i mange 

høringer i kommunen, blant annet det pågående arbeidet med Kommunedelplan for idrett, 

friluft og fysisk aktivitet (KIF-planen). AIR ønsker å samarbeide på tvers og koordinere seg 

med andre råd og organisasjoner. Utfordringer er å få det til da tiden allerede er fylt opp.  

 

Utfordringer/fokus i 2016: 

- Integreringstiltak: AIR trenger mer hjelp til å finne de som ikke kommer til idretten av 

seg selv. 

- Kapasitetsbehov: Idretten trenger flere anlegg. Behovet er stort. Det må settes av areal 

til å bygge anlegg. Flerbruk er viktig. Trenger ikke dyre, fancy anlegg. Barna trenger 

kjennskap til ulike idretter og kobling på tvers. Prioriterer breddeidrett framfor 

eliteidrett. 

- AIR trenger hjelp fra kommunen bl.a. med forskuttering av spillemidler, blant annet 

for anlegging av nytt nasjonalanlegg for sykling.  

- Vedtak om ny ishall på 312 mill. låser veldig mange investeringsmidler til et begrenset 

antall utøvere. AIR vil passe på at dette blir et kostnadseffektivt anlegg, slik at det blir 

mere penger til andre formål. 

- AIR ber politikerne ikke nøle med å ta kontakt dersom de har spørsmål til ulike saker. 

 

Dialog: 

 

Svein Hillestad: Hvordan foregår dialogen med de lokale idrettslagene? 

Svar fra AIR: AIR-forum holdes en gang per måned for idrettslagene med ulike temaer. AIRs 

medlemmer har deltatt i behandlingen av mange tunge saker i kommunen, der det opprettes 

egne arbeidsgrupper som gir innspill til kommunens saker (bl.a. åpningstider i haller og 

anlegg, kvalitetsstandard ol.) 

 

Liv Knatten: Hvordan jobber dere med utestående medlemskontigent (eget tilskudd til 

vanskeligstilte)? 



Svar fra AIR: Kommunen fordeler ca. 300.000,- til de klubbene som har utestående 

kontigenter. Lagledere kan også melde inn behov for støtte til enkeltutøvere. 

 

Ragnar S. Fuglum: Det jobbes også med en sak om Aktivitetskort i Asker. Det at barn møter 

andre barn på sosiale arenaer er verdifullt. 

 

Trond Ellingsen: Asker blir flere. Det betyr at pengene må fordeles på flere formål. Idretten 

bør være mer nøkterne. 

Svar fra AIR: Det er i tråd med AIRs prioriteringer. De ønsker ikke store, dyre anlegg. Heller 

mange billige anlegg for flere. Idretten jobber for folkehelse og å få flere i aktivitet og fokus 

er mer penger til breddeidretten. 

 

Trine Bendixen: Det er mange nye aktiviteter som i dag er «uorganisert», hvordan fanger 

idretten opp de nye aktivitetene? 

Svar fra AIR: Det dukker opp flere slike nye aktiviteter som trenger et sted å være, og AIR 

ønsker å være en pådriver for å inkludere disse aktivitetene i idretten. 

 

Terje Lindeberg: Hvordan ser dere på samarbeid mellom idrett og kultur? 

Svar fra AIR: Kommunen har gått fra å bygge gymsaler, til idrettshaller til flerbrukshaller. 

Idretten synes ikke flerbrukshaller fungerer så godt, da blir det mye areal som ikke blir brukt. 

Husk å avsette areal for lagring av utstyr! 

 

 

Vedlegg: 

 

Innspill til dialogmøte fra Asker Velforbund 10.3.2016 

 

 

Referatet er godkjent 

 

Dato:   14.3.2016 

Signatur:  Ragnar Sand Fuglum  

 


