Referat fra styremøte i Øvre Eiker Idrettsråd - onsdag 10. april 2019
Til stede:

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

Forfall:

Hanne Lyngaas, Stian Berg og Younes Lasbaa Stengel.

Til stede var også Gry Fredriksen fra Øvre Eiker kommune.
Sted: Rådhuset, Hokksund
Tid: Onsdag 10.04.19 Kl. 18:30 – 21:00.
Sak 1: Velkommen til nytt arbeidsår
2 nye styremedlemmer ble ønsket velkommen og det ble foretatt en kort presentasjonsrunde
blant de som var tilstede.
Sak 2: Protokoll fra forrige styremøte og årsmøtet.
Protokoll fra møte 12.03.19. Det følges opp om utsendt referat er det endelige.
Det var ingen innvendinger til forslag til referat fra årsmøtet.
Sak 3: Orientering om aktuelle saker
•

•

•

Skolebehovsplan, oppgaveutvalg, Lerberg
Sammensetningen av utvalget ble referert sammen med en kort beskrivelse av hva
utvalget skal jobbe med. Skolestruktur blir en viktig del av dette, da kapasiteten ved flere
av kommunens skoler er sprengt. Leder har vært på et av utvalgets møter og kort
presentert idrettsrådets synspunkter i forhold til sambruk og synergier mellom skole og
idrett.
Utviklingen ved Hokksund barneskole i forhold til Hokksund IL ble presentert, herunder
kommunen og politikernes behandling av saken. Saken viser at avtaleverket mellom
kommunen og idretten må formaliseres ytterligere, og det er viktig å få på plass et enhetlig
opplegg som omfatter samarbeid over hele kommunen. Gunn Edvardsen er fra 01.04.2019
ansatt som leder av Øvre Eikers kommunale eiendomsforetak og vil bli sentral i forhold til
dette framover.
Kommunal støtte
Leder orienterte kort om historien rundt kommunal støtte og kommunens nye opplegg fra
2019.
Fordeling fra kommunen for 2019 er mottatt. Denne innebærer en økning i driftsmidler på
kr. 100 000, men husleiestøtten som erstatter «gratis halleie» er kr. 435 000 lavere enn for
2018.
Mulig tiltak kan være å utsette fakturering av kommunale haller for barn og unge under 19
år til 01.01.2020. Det er signalisert overfor kommuneadministrasjonen at en såpass stor
nedgang i tilskuddet er problematisk for idretten. Gry Fredriksen redegjorde i forbindelse
med dette litt om grunnlag og bakgrunn for kommunes beregninger for å komme fra til

størrelsene på husleiestøtten. Det er klarlagt at det tallmessige grunnlaget har inneholdt
feil og det arbeides med å fremskaffe korrekte tall. Spørsmålet om å løfte saken opp på
politisk nivå ble diskutert, og det var enighet om man ikke kunne vente for lenge med
dette selv om saken er tatt opp med administrasjonen og dennes behandling avventes.
Utkast til brev kan lages slik at dette er klart og kan sendes på kort varsel.
•

Fordeling av kommunal støtte
For 2019 er det vedtatt at nåværende modell skal benyttes dog med den begrensning at
«gratis» halleie begrenses til mottatt husleiestøtte. Det ble foretatt en gjennomgang av
denne. Det ble presisert at denne er komplisert og inneholder mange beregninger.
Ny modell for fordeling til klubbene må på plass.
Målsetting er en fordeling basert på medlemstall med elementer som gjenspeiler aktivitet
og kostnader knyttet til bruk av idrettsflater. Millimeterrettferdighet vil ikke være mulig,
så målet må være å enes om en modell som flest mulig kan akseptere.
Ulike forhold rundt modeller og fordeling ble deretter diskutert. Saken følges videre på
kommende styremøter. Tidligere presentasjoner og beregninger rundt alternative
modeller sendes styremedlemmene.

•

Bekymringsmelding
Informasjon om melding sendt kommunen vedr. samarbeidsavtale med HIL på Falkbanen
knyttet til Hokksund barneskole, ref. første sak ovenfor.

Sak 4: Arbeidsplan
•

Oppfølging av plan vedtatt på årsmøtet

•

Hovedoppgaver:
•
•
•
•
•
•
•

•

Fordeling av LAM midler
Fordeling av kommunale midler
Prioritering av spillemidler
Administrering av refusjonsordning knyttet til halleie
Gjennomføre årsmøte, ledermøter, og møte med Fagkomité 3
Delta i møter med kommune og idrettskrets, samt andre idrettspolitiske arenaer
Oppfølging av plan for idrett og fysisk aktivitet

Spesielt 2019:
•
•
•
•
•

Følge arbeidet i oppgaveutvalget (utvikling av skolene på Øvre Eiker, i et 40 års
perspektiv)
Bistå initiativ til anleggsutvikling
Anleggsutvikling – Nedfelle en omforent strategi med kommunen i kommunedelplan
for fysisk aktivitet.
Ny ordning for fordeling av kommunale midler
Nytenkning, mange nye i styret – rom for å tenke nye tanker rundt rådets arbeid til det
beste for idretten i Øvre Eiker

•

Møteplan
Det ble diskutert hvilken ukedag som passer best for styremedlemmene og det legges
opptil ett møte pr. måned.
Følgende plan for styremøter ble vedtatt:
6. mai 2019, 13. juni 2019, 21. august 2019, 11. september 2019, 14. oktober 2019,
25. november 2019, 16. januar 2020, 10. februar, 16. mars 2020.
Videre legges det opp til et medlemsmøte 13. juni for diskusjon og vurdering av ny
struktur for fordeling av kommunale midler.
Ledermøte 31 oktober 2019.
Årsmøte 26. mars 2019.
Konferanser:

•

Lokalt
Rådskonferanse 13.05.19, påmeldingsfrist 03.05.19.

Sak 5: Aktuelle saker fra kommunen
Fordeling av treningstid i kommunale haller.
Forslag var sendt styrets medlemmer i forkant av møtet og ble gjennomgått og diskutert.
Kommunens vurderinger som ligger til grunn for forslaget var også vedlagt og ble
gjennomgått samtidig. Ulike sider og forhold ved fordelingen ble diskutert.
Det ble vedtatt at forslaget kan sendes idrettslagene for uttalelse.
Pågående politiske saker:
-

Skrivefrist 24 april:
Finansiering og anbud kunstgress Ormåsen.
Kommunen går for kunstgressdekke uten gummigranulat, men med ny løsning
med «pad»og «eCork». Dette gir et noe dyrere anlegg enn en tradisjonell
kunstgressbane, men driftskostnadene blir lavere. Dessuten er løsningen langt mer
miljøvennlig enn gummigranulat. Det er noe usikkerhet knyttet til levetiden og når
man må rehabilitere, men banen blir kommunalt eid slik at det blir kommunen som
har risikoen i så måte.
Idrettsrådet vedtok å støtte kommunens valg av kunstgressdekke uten
gummigranulat da dette vil gi en miljøprofil og nyttig erfaring med denne type
løsning.

-

Skrivefrist 23. mai
Mulig søknad om investeringstilskudd og forskuttering av spillemidler til
nærmiljøanlegg skatepark i Skotselv. Søker er Bakke IF. Det jobbes med saken,
men pr. i dag har man lite egenkapital til prosjektet.

Møtet ble hevet kl. 21:10 - Neste møte er fastsatt til 6. mai på Rådhuset.

