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KOMMENTARER TIL SKOLEBEHOVSPLAN FOR LILLESTRØM KOMMUNE 2020-2029 

Kommunestyret skal i sitt møte onsdag 1. april 2020 behandle forslaget til «Skolebehovsplan for 
Lillestrøm kommune 2020-2029» - som Lillestrøm idrettsråd har følgende kommentarer til.   
Lillestrøm idrettsråd viser til uttalelser fra Interimsstyret for Lillestrøm Idrettsråd oversendt Lillestrøm 
kommune 9. september 2019. (Vedlegg 7 i sak 1/20) 
Lillestrøm Idrettsråd tar ikke stilling til de vurderinger og prioriteringer som er foretatt i 
skolebehovsplanen som gjelder fremtidig skolestruktur og investeringsbehov som er skissert om 
nybygging og rehabilitering av klasseromsbygg. 
Det er per i dag allerede en kraftig underdekning på svømmehallkapasitet i kommunen for å dekke de 
krav som settes i Forskrift til opplæringslova § 2-4. I tillegg har gjennomsnittsalderen på svømmehallene i 
kommunen allerede overskredet de 40 år man ofte anser å være forventet levetid for svømmeanlegg. Det 
betyr at med å utsette bygging av nye svømmehaller til 2025 vil kommunen med høy sannsynlighet ikke 
være i stand til å etterleve de krav som settes av Forskrift til opplæringslova § 2-4.   
Svømmeklubbene i kommunen opplever også en betydelig underdekning av svømmehallkapasitet til sin 
aktivitet, og vil ved en fortsatt underdekning heller ikke være i stand til å bidra til å bringe 
svømmeferdighetene til barn og unge opp på det nivå som settes av Forskrift til opplæringslova. 
Vi har forstått det slik at vurdering av hallflater og andre aktivitetsflater ut fra idretten og folkehelsa sine 
behov vil bli utredet i «Temaplan for idrett og friluftsliv» som startes utarbeidet i disse dager. Vi er likevel 
skuffet over at Skolebehovsplanen ikke drøfter behovet for undervisningsbygg for kroppsøving og annen 
fysisk aktivitet. Selv om idrettens behov i mange tilfeller vil være det dimensjonerende for bygging av 
hallflater, så vil det i enkelte tilfeller være skolenes behov som er det dimensjonerende. Etter vår mening 
burde derfor også behov for undervisningsbygg for kroppsøving og annen fysisk aktivitet også vært 
utredet i Skolebehovsplanen siden dette vil ha konsekvens for arealbehov, økonomisk ramme og i ytterste 
konsekvens kunne ha betydning for lokalisering av skoler. 
Vi ønsker å påpeke viktigheten av at skoler og idrettsanlegg, herunder flerbrukshaller, samlokaliseres for å 
sikre en best mulig utnytting av anleggene over døgnet. For idretten er det viktig at man ikke bare bygger 
store anlegg, men også gode, funksjonelle anlegg som også tar høyde for nye idretter. Det er viktig å 
huske på at idrettsanleggene som bygges skal ikke bare dekke skolenes behov for fysisk aktivitet, men 
også legge til rette for økt aktivitet i en stadig økende, og mer differensiert befolkning. 
I Rådmannens innstilling legges det i stor grad vekt på å beholde mange av de mindre skolene for å 
bygge/opprettholde gode lokalsamfunn rundt om i kommunen. Det er da, etter Lillestrøm Idrettsråd sitt 
syn, viktig at det rundt disse skolene bygges gode anlegg for aktivitet slik at de lokale idrettslagene kan 
tilby aktiviteter på kveldstid.  
 

 
Lillestrøm idrettsråd 

 
Arne Kalstadstuen (sign)                 Elin Vikane (sign) 
Leder                                 Nestleder 
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SKOLEBEHOVSPLAN FOR LILLESTRØM KOMMUNE – UTTALELSE FRA LILLESTRØM 
IDRETTSRÅD INTERIMSTYRET 
 
Interimstyret viser til høringsutkast til slik plan pr. mai 2019. 
 
Idrettsrådene er generelt enige i de merknader og føringer som er nedfelt i planen.  Vi viser 
bl.a. til viktigheten av at skoler og idrettsanlegg, herunder flerbrukshaller, samlokaliseres for 
å sikre en best mulig utnyttelse av anleggene over døgnet, jf. bl.a. side 17 i planen.  
 
Vi er videre helt enige i planens påpekning om at svømmehallkapasiteten ikke har økt i takt 
med befolkningsøkningen og at bassengene derfor ikke har kapasitet til å møte et stadig 
økende behov, jf. side 20. Vi forutsetter at denne problemstillingen får en sentral behandling 
også i den «Temaplanen for idrett og friluftsliv» som vil bli igangsatt i regi av Lillestrøm 
kommune høsten 2019, slik at bl.a. denne planen kan legges til grunn for videre utbygging av 
svømmehallkapasiteten i den nye kommunen.  
For å dekke behovet for svømmeanlegg på kort sikt må man se på muligheten for en mer 
sentralisering av svømmeanleggene enn det man har i dag, noe som gjøres i flere 
kommuner. Likeledes viser en sentralisering av svømmeopplæringen i skolen at man har fått 
en bedre svømmeopplæring ved at man har satset på godt kvalifiserte svømmelærere.  
  
Skulle noe være uklart så ta kontakt. 
 
 

 

Med hilsen 

Fet idrettsråd    Skedsmo idrettsråd   Sørum idrettsråd 

 

Jarle Rogndokken (sign)   Arne Kalstadstuen (sign)  Elin Vikane (sign) 
Leder     Leder     Leder 
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