
Referat fra ledermøtet i Øvre Eiker Idrettsråd 28.10.2014 
 
 
Tilstede fra styret:  Grethe Lande, Bjørn Gjerstad, Knut Olav Bakkene, Pål Woldstad 

Hanssen, Torhild Hals og Amund Lundteigen  
 
Forfall:   Randi Ellen Hansen. 
      
 
Fra Øvre Eiker Kommune: Morten Lauvbu og Gry Fredriksen 
 
Fra Idrettslagene: Tone Nordli – IF Eiker Kvikk, Erik Aasen – IF Eiker Kvikk, Kjell 

Bruknapp – Hokksund IL, Anne Lise Bermingrud – Hokksund IL, 
Anette H. Solbakken – Vestfossen IF, Nina Murphy – Vestfossen IF, 
Berit Grosvold – Eiker O-lag, Dan Ove Gundersen – Fiskum IL, Tor 
Arild Johansen – Bakke IF, Lydia Smith – Hokksund Turnforening, Pål 
Brattensborg – Hokksund Troppsturn, Gro Karlson – Eiker Padleklubb, 
Per Kruke – Eiker Padleklubb 

 
  Bjørn Gjerstad representerte Hokksund Pistolklubb i tillegg til å være 

styremedlem.  
 
   
Sted:  Rådhuset, Hokksund  
Tid:   Tirsdag 28/10 - 14 kl. 18.30 – 21.00 
 
 
Leder Grethe Lande ønsket velkommen og åpnet møtet. Det ble foretatt opprop av de 
fremmøtte representantene for idrettslagene.  
 
Sak 1: Revisjon av kommunal plan  
  
Rådmann Morten Lauvbu informerte om kommuneplanarbeidet. Kommuneplanen er et viktig 
dokument for styringen av kommunen, og enkelte hovedpunkter i denne ble referert. 
Arealdelen av planen berører idretten i stor grad, da behovet for plass til idrettsanlegg inngår. 
Hokksund IL’s planer på Lerberg vil være den største og mest utfordrende saken i så måte i 
nærmeste framtid. Forslag fra Bakke IF og Fiskum IL ble også nevnt.  Øvrige anlegg som er 
spilt inn fra idrettslagene virker greiere og ser ut til å kunne håndteres innenfor eksisterende 
reguleringsplaner. Det ble videre nevnt at ønske om ny Motorbane i Hakavika har 
fremkommet som et innspill, og må inn i ny kommuneplan hvis det skal jobbes ytterligere 
med.  Det ble også opplyst at kommunen ønsker å finne et egnet område nær sentrum for 
skate- og bladepark.  
Avslutningsvis ble det redegjort for noen tanker rundt skiløyper og sikring av arealer til dette.  
 
10. desember behandles forslaget til ny plan politisk, slik at 28. november er siste frist for 
innspill. Forslaget sendes til høring på nyåret, og endelig behandling skjer i kommunestyre- 
møte 21. mai 2015.  
 
Det ble tilslutt informert om overføringen av Ski- og Løypeutvalget til idrettsrådet, samt gitt 
uttrykk for ytterligere tanker rundt utvalgets arbeid.  



Sak 2: Fordeling av LAM midler  
 
Knut Olav Bakkene presenterte oversikt over fordelingen og gjennomgikk denne.  
Det ble diskutert litt rundt oversikten over yngre medlemmer og idrettsregistreringen som 
denne bygger på, da det alltid oppstår uklarheter rundt medlemstallene for enkelte idrettslag.  
Det vil derfor komme mindre endringer. 
Midlene utbetales i desember. 
 
Sak: 3: Prioritering av spillemidler 
 
Gry Fredriksen orienterte om forslaget til prioritert anleggsliste for 2015, og prinsippene som 
ligger til grunn for prioriteringen. Det kom enkelte kommentarer og spørsmål rundt lista og 
anleggene på denne som ble besvart. 
Tilslutt ble prioritert liste for nærmiljøanlegg lagt fram.  
 
Sak: 4: Liste over uprioriterte anlegg 
 
Gry Fredriksen presenterte listen som inneholder alle framtidige anlegg som er meldt inn 
hittil, men som ikke har kommet så langt i prosessen at de kvalifiserer for prioritert liste.  
 
Sak: 5: Saksgangen vedrørende spillemiddelsøknader 
 
Gry Fredriksen informerte om denne med spesiell vekt på de ulike tidsfristene knyttet til 
søknadsprosessen.  
 
Sak 6: Justering av retningslinjer for tildeling av kommunale anleggsmidler 
 
Knut Olav Bakkene presenterte forslag til justerte retningslinjer. Det kom ingen innvendinger  
til de nye retningslinjene, slik at disse vil bli lagt til grunn heretter.  
 
Sak 7: Idrettsrådets arbeid 
 
Grethe Lande gjennomgikk de viktigste områdene idrettsrådets har engasjert seg i det siste 
året.  Videre ble de informert litt rundt overføringen av ski- og løypeutvalget til idrettsrådet.  
 
Sak 8: Tildeling av halltid i kommunale haller – synspunkter fra lagene 
 
Det ble stilt spørsmål om mulighet for å søke tid i svømmehaller da disse ikke omfattes av den  
ordinære tildelingen i kommunale idrettshaller.  Dette ble besvart med at skriftlig søknad bør 
sendes den ansvarlige for svømmehallen med kopi til idrettskonsulenten og idrettsrådet.   
Bakke IF er i utgangspunktet fornøyd, men ga uttrykk for at de har hatt visse diskusjoner med 
Roger Faane knyttet til oppstart av aktiviteter på ettermiddagen, da det er vanskelig for trenere 
og ledere å rekke de tidligste tidspunktene.  
Det ble deretter diskutert litt rundt optimal utnyttelse i forhold til hva som er praktisk mulig 
for de som skal benytte hallene. Her ligger det utfordringer.  
Det ble fremhevet at det er press på hallkapasiteten, spesielt i Hokksund – området slik at det 
absolutt er behov for en hall til slik Hokksund IL forsøker å få til på Lerberg.  
 
 
 



Sak 9: Idrettsrådets hjemmeside 
 
Bjørn Gjerstad presenterte og gjennomgikk den nyutviklede hjemmesiden.  
 
Sak 10: Spørsmål og synspunkter fra lagene 
 
Ingen spesielle saker ble tatt opp.  
 
 
Sak 11: Eventuelt  
 
Ingen saker til behandling under dette punktet.  
 
 
 
     
 Møtet hevet kl. 21.00.  
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