Referat fra styremøte i Øvre Eiker Idrettsråd - mandag 6. mai 2019
Til stede:

Knut Olav Bakkene, Marit Skretteberg, Ingunn Leander Letmolie, Tormod
Brenden, Pål Woldstad Hanssen, Hanne Lyngaas.

Forfall:

Stian Berg og Younes Lasbaa Stengel.

Sted: Rådhuset, Hokksund
Tid: Mandag 06.05.19 Kl. 18:30 – 21:00.
Sak 1: Referater
Styremøte 12.03.2019 – sendes det gamle styret for aksept.

Styremøte 10.04.2019 – justering vedr. sak 3 foretatt og deretter godkjent.
Godkjent referat gir grunnlag for utbetaling av midler som vedtatt.
Åpning av anlegg på Eiker Kvikk. Flott og hensiktsmessig anlegg.
Det er lagt ned stor innsats i oppgradering og etablering av anlegget.

Sak 2: Tildeling av treningstid
Administrasjonen har distribuert forslag til fordeling av treningstid og håndtert de innspill
som har kommet inn.
Endelig fordeling er distribuert.
Saken tas til orientering.
Sak 3: Møteplan – aktuelle temaer og gjester
Styremøter:
13.06.2019
21.08.2018
11.09.2019
14.10.2019
25.11.2019
16.01.2020
10.02.2020
16.03.2020

Aktuell gjest: Christer B. Gulbrandsen
Aktuell gjest: Gunn Edvardsen

Tema: Kommunal driftsstøtte
Tema: Idrettens forhold til
kommunalt foretak for
formålsbygg
Aktuell gjest: Trude Andresen
Tema: Forutsigbare rammer for
kommunal bruk av anlegg eid av
idretten.
Møte med fagkomitè 3 – kan flyttes ved behov.
På Onkel Thor
Innkalling til årsmøte, samt utkast til årsberetning
Innkomne saker til årsmøtet

Det ble diskutert nærmere om innholdet i et møte med Trude Andresen, spesielt spørsmålet
om man til et slikt møte bør ha utarbeidet et forslag til rammeverk for avtale om kommunal
bruk av anlegg driftet av idrettslag. I den forbindelse er det viktig å skaffe seg oversikt over

innholdet i de avtaler som eksisterer i dag. Det ble besluttet å rette en henvendelse til alle
klubbene om å melde inn alle avtaler til Idrettsrådet.
Medlemsmøte:
13.06.2019

Diskutere modell for fordeling av kommunal støtte

Ledermøte:
31.10.2019

Inkludert ekstraordinært årsmøte. Markering av 50 års jubileum

Årsmøte:
26.03.2020
Sak 4: Kommunale driftsmidler
Driftsmidler.
Hovedfokus på tilbud til barn og unge under 19 år.
Kostnadsnivå ulike idretter – hva skiller og hvordan skille? Vekting og medlemstall.
Disse forholdene ble nærmere diskutert og vurdert. En mulig modell som ble foreslått var å
dele idrettslagene i f.eks. 3 grupper basert på kostnadsnivå med ulike satser for støtte.
Det er i denne sammenhengen viktig å huske på kostnader til leie eller drift av idrettsflater
skal dekkes av husleiestøtten og ikke hensyntas ved fordelingen av driftsmidler.
Husleiestøtte.
Hovedfokus på arenaer til barn og unge under 19 år. Det ble diskutert om grunnlaget for
søknad om husleiestøtte fra kommunen vil kunne brukes som grunnlag for Idrettsrådets
fordeling.
Idrettsflater for h.h.v organisert og uorganisert aktivitet. Kartlegging av hvilke flater vi har og
hvordan de benyttes. Forspørsel sendes lagene.
En modell basert på oversikt over bruken av de ulike flatene ble vurdert som mest sannsynlig.
Unntaksbestemmelser må etableres for å kunne fange opp åpenbare skjevheter.
Utkast til mulige modeller kan eventuelt også tas opp til diskusjon i forkant av dialogmøtet 5.
Juni om det er behov. Det jobbes videre med mulig modeller fram til dette.
Det ble deretter foretatt en gjennomgang av kommunens regelverk for tildeling av støtte.
Parapyorganisasjonene innrapporterer medlemstall over/under 19 år.
Kommunen fordeler potten 2/3 på medlemmer under 19 år og 1/3 over 19 år. Idrettsrådet
foreslår i stedet at ¾ fordeles på medlemmer under 19 år og ¼ over.
Reduksjon i driftsstøtte var ikke varslet og dermed heller ikke tilsiktet.
Potten til husleiestøtte ble ved en feil satt alt for lavt og kommunen ber derfor om en
tilleggsbevilgning på ca. 1,5 mnok. Det ble diskutert om idrettsrådet skulle komme med
innspill i denne forbindelse. Det var enighet om å avvente behandling i formannsskapet og
eventuelt forsøke å komme på banen før endelig behandling i kommunestyret. Tas opp til
diskusjon med Gry Fredriksen om dette er en farbar vei.

Det ble også tatt opp at kommuneadministrasjonen fortsatt forsøker å innføre et tak på
ordningen med rentefrie lån, og at dette også er et forhold som idrettsrådet må ta med seg i det
videre arbeidet med å sikre best mulig vilkår for idretten.
Tilbakemelding til kommunen basert på erfaringene med ny tilskuddspolitikk.
Oppsummering av erfaringer så langt mottatt fra Christer Gulbrandsen ble gjennomgått og
enkelte hovedpunkter referert.
Tilleggsbevilgningen og idrettsrådets bekymring vedr. rentefrie lån følges opp.
Spørsmålet om saksbehandlingen i kommunen vedr. tilleggsbevilgningen avklares og
om nødvendig gjøres det klart overfor kommunestyret at idrettsrådet forventer at
tilleggsbevilgningen kommer med virkning for 2019.
Sak 5: Rådskonferanse 13. mai 2019
Progammet for konferansen ble presentert/gjennomgått. Fordeling på de ulike gruppene i
parallellsesjonen ble diskutert.
Sak 6: Samarbeidsavtale med kommunen
Tilbakemelding om godkjenning gitt 23.08.2018 fra daværende leder Amund Lundteigen etter
en godkjenningsrunde i styret på mail.
Sak 7: Åpen hall – pilotprosjekt
Fordeling av tildelte midler fra Øvre Eiker viser ansikt.
Utbetale det kommunen har forskuttert, samt tildele resterende midler innenfor omsøkte
formål.
Sak 8: Informasjon fra Øvre Eiker Kommune v/Gry Fredriksen
Utgikk fordi Gry ikke var tilstede, men punktene ble raskt oppsummert:
Status Lerberg – samarbeid skole – Hokksund IL.
Evaluering av tilskuddsordningen – Invitasjon til dialogmøte 05.06.2019.
Ski- og løypeutvalget – fremtidig organisering i forhold til ny kommunelov.
Vikariat idrettskonsulent – stillingsannonse er publisert, søknadsfrist 19. mai.
Forventede politiske saker i junirunden med skrivefrist 23. mai – lite klart på nåværende
tidspunkt.
Uteområdene ved skolene i Vestfossen er ferdigstilt. Åpning 28. mai.
Status aktivitetsanlegg for ski Myrespiten.

Møtet ble hevet kl. 21:10 - Neste møte er fastsatt til 13. juni.

