
SPØRSMÅL TIL SPØRRETIMEN FRA HÅVARD LIND (Sp) 

Denne uka kom Folkehelsebarometer for 2021, som viser at Øvre Eiker kommune har utfordringer som 
krever handling. Øvre Eiker sin andel av ungdomsskoleelever som er i fysisk aktivitet sjeldnere enn en 
gang pr uke ligger dessverre over gjennomsnittet målt mot Viken og mot hele landet. Utviklingen for 
17 åringer som trener sjeldnere enn ukentlig er enda mer dramatisk for Øvre Eiker, med en så andel 
på hele 32%. Barometeret (vist under) viser også at Øvre Eiker er i rødt på flere områder som også 
krever tiltak og handling. 

I november 2020 ble det fremmet et representantforslag fra Senterpartiet om etablering av et aktivitetsråd i 
Øvre Eiker i nært samspill med TVERGA (ressurssenteret for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet) og Norsk 
Friluftsliv. Fysisk aktivitet har stor samfunnseffekt målt i kost nytte, helse, trivsel, livskvalitet, naturopplevelser, 
hvor levekår og mer fysisk aktivitet blir viktigere enn noen gang. Samtidig ser vi at stadig flere ungdommer faller 
ut fra organiserte aktiviteter tidligere enn før, og det er behov for å skape nye arenaer. 

Øvre Eiker kommune har store muligheter til å gjøre noe med vår natur og med en videre utvikling av våre anlegg, 
hvor frivillighet i samspill med kommunen har vist at alt faktisk er mulig. Det finnes ildsjeler i kommunen som også 
ønsker å bidra med å få i gang og tilrettelegge for å skape flere arenaer for uorganisert aktivitet. Mulighetene til å 
søke prosjektmidler fra sentralt hold for denne type tiltak utvides stadig. 

Helt konkret så etterlyses det i spørretimen en konkret tilbakemelding om når vi kan forvente at administrasjonen 
framlegger en sak til kommunestyret. Det oppfordres samtidig til at det trekkes inn ressurspersoner/ildsjeler og 
samarbeidspartnere som Tverga så raskt som mulig i arbeidet som her må iverksettes, for å få innspill og tanker 
om hvordan dette kan realiseres- vi har ingen tid å miste her! 

Vedlegg-uttrekk fra folkehelsebarometeret for Øvre Eiker kommune: 

      

.  



Vedlegg – representantforslag enstemmig vedtatt november 2020 

 

Representantforslag fra Håvard Lind (Sp): Det etableres et aktivitetsråd i Øvre Eiker kommune 

Et eget aktivitetsråd i kommunen kan bidra til mer aktive og inkluderende lokalsamfunn for å fremme frivillige 
organisasjoner som fremmer friluftsliv og annen lavterskel-aktivitet. 

Det overordnede målet med et aktivitetsråd er å gi barn og unge en større bredde i aktivitetstilbudet i sitt nærmiljø: 

o Grupper med størst behov for midler og tiltak sitter sjelden ved bordet når ressursene fordeles. Mange 
av hovedprioriteringene treffer de som har god helse og er fysisk aktive fra før. 

o En stadig større utfordring i samfunnet er å tilby aktiviteter for alle uavhengig av økonomi og sosial 
bakgrunn. Det må fremover tilrettelegges på en måte som inkluderer flere, styrker mangfoldet og 
utsatte grupper, med tilbud som alle har råd til å være med på. 

o God folkehelse er den viktigste forutsetningen for at flest mulig kan leve aktive og meningsfulle liv. 
Likevel har inaktivitet og redusert hverdagsaktivitet blitt en av nåtidens største samfunnsutfordringer. 

o Egenorganiserte aktiviteter har lenge vært i stor vekst og treffer en stor andel av befolkningen. I de 
fleste kommuner finnes det en større bredde av frivillighet, grupper og ressursmiljøer som kan 
mobiliseres for å fremme friluftsliv, lavterskel og egenorganisert fysisk aktivitet for grupper som ikke 
nås gjennom tradisjonelle tiltak. 

o Sist men ikke minst – folk er naturlig mer aktive når de driver med det de liker godt! Om kommunen 
legger til rette for et bredere og mer inkluderende aktivitetstilbud – så får vi det mer moro der vi er! 

  

Tverga er ressurssenteret foregenorganisert idrett og fysisk aktiviteti Norge 
  

Norsk Friluftsliv er en fellesorganisasjon for 18 norske frivillige friluftslivsorganisasjone 
  
Vi er også så heldige at vi har innbyggere i Øvre Eiker som både brenner og jobber med dette 
daglig. 
  

  

Høsten 2019 ble Norges første aktivitetsråd etablert i Fredrikstad. Dette fungerer som et pilotprosjekt, som bygger 
opp viktige erfaringer og nyttig for andre kommuner som ønsker å gjøre det samme. 

 


