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Svar på skriftlig spørsmål til ordføreren om "Idrett i nye Kristiansand"
Jeg viser til ditt spørsmål innsendt pr epost datert 19. juni, som lød:
«Ordfører
Jeg har ved flere anledninger mottatt «bekymringsmeldinger» fra ulike personer i idrettsmiljøet, særlig
personer i idrettsrådene, om hvordan idretten er tenkt organisert i «Nye Kristiansand». Spesielt er de
bekymret for rykter som forteller at idrettsetaten og idrettssjef vil opphøre slik vi kjenner den i dag.
Usikkerheten ble videre forsterket ved at det i stillingsannonsen for ny kulturdirektør var utelatt idrett
som kompetanse og ansvarsfelt.
Kan ordfører på nåværende tidspunkt berolige idretten om at det ikke kommer til å skje radikale endringer,
og at det også i fremtiden vil være plass til egen idrettsetat og idrettssjef i «Nye Kristiansand»?
Svar:
Samarbeidet mellom idretten og dagens tre kommuner fungerer forbilledlig. Det vil også nye
Kristiansand legge til rette for. Idretten skal ha en sentral plass i kommunalområdet for kultur,
frivillighet og innbyggerdialog i nye Kristiansand. Nye Kristiansand kommune er svært interessert i å
jobbe sammen med idretten om et fortsatt godt samspill mellom kommunen og idretten.
Nye Kristiansand kommune er i ferd med å ta form organisatorisk. Det er for tiden ute et høringsnotat
blant ansatte om avklaring av innhold i kommunalområdene. Det legges opp til at idretten som
fagområde legges til kultur, frivillighet og innbyggerdialog. Folkehelse er også foreslått lagt dit.
Idrettens kontaktpunkt til kommunen vil høre hjemme her. Selve driften av idrettsanlegg foreslås lagt
til miljø, byutvikling og teknisk. Endelig beslutning om tjenesteinnholdet i de ulike
kommunalområdene tas i slutten av august. Etter det starter arbeidet med organisering av
kommunalområdene. Innspillet fra idrettsrådene om å nøye vurdere organisering av idretten i Nye
Kristiansand vil bli vektlagt i arbeidet med videre organisering av den nye kommunen.
Jeg ser frem til et videre godt samarbeid mellom idrett og kommune. Om noen måneder kommer ny
direktør på plass og det kan være en fin start for ny direktør og treffe idrettsrådene i de tre kommunene.
Idrettsrådene blir invitert til å delta i arbeidet med Strategidokument idrett for nye Kristiansand.

Med vennlig hilsen
Harald Furre
Ordfører
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