
Referat fra styremøte i Øvre Eiker Idrettsråd – onsdag 11. september 2019 

 

Tilstede: Knut Olav Bakkene, Hanne Lyngås, Pål Woldstad Hanssen, Ingunn Leander Letmolie, 

Tormod Brenden og Marit Skretteberg. 

Forfall: Younes Lasbaa Stengel og Stian Berg. 

Fra Øvre Eiker Kommune: Hanna Thommessen 

 

Sted: Rådhuset Hokksund. 

 

 

Sak 1: Referat 

Styremøte 21.08.2019 

Referat fra styremøte 21.08.19 godkjent. 

 

Christer Gulbrandsen har meldt tilbake at han må begrense antall kveldsmøter denne høsten, 

slik at møte med han utsettes til over nyttår.  

Det ble i sammenheng med denne saken diskutert hvilke saker som skal løftes fram i senere 

møte med kommunedirektør Trude Andresen.  Samarbeid skole – idrett ble framhevet som 

en hovedsak, og det ble lagt vekt på at det må være intern enighet i styret om de sakene som 

presenteres i dette møtet.  Saken følges videre i neste styremøte.  

 

Videre ble det minnet om at Idrettsrådet må komme med innspill til kommunens budsjett og 

det må sendes mail med vårt innspill om at vi forventer at nivået fra 2018 + kpi 

opprettholdes.  

 

Sak 2: Kveldens gjest – Gunn Edvardsen, daglig leder Øvre Eiker Kommunale Eiendom KF 

 Gunn starter med å presentere seg selv og sin bakgrunn.  

Gunn informerte deretter om de viktigste endringene som kommer som følge av ny 

organisering av drift av kommunal eiendom.  Det har så langt vært lagt spesiell vekt på å få 

på plass formelle leieavtaler.  Videre ble det presisert at det er viktig å få på plass en enhetlig 

praksis for all utleie av kommunale bygg, f.eks. skoler hvor det har vært noe ulik håndtering 

tidligere.  Dette ble også sterkt understreket fra styrets side.  

Ulike sider ved utleie, bruk og vedlikehold av de kommunale byggene ble deretter diskutert.  

Det vil bli jobbet kontinuerlig fremover med å systematisere alle sider ved den kommunale 

eiendomsvirksomheten.  

 

Sak 3: Kommunale driftsmidler 

Det ble tatt utgangspunkt i en enklere modell enn den som ble presentert på forrige 

styremøte, og diskutert om den må utvides eller kan benyttes slik den foreligger.  

Modellen tar utgangspunkt i at driftsmidler fordeles basert på medlemstall, der medlemmer 

under 19 år vektes med faktor 4 og medlemmer over 19 år med faktor 1.  

Husleiestøtte foreslås fordelt pr. gren, men vektet basert på arenatype/-størrelse og årlig 

sesongaktivitet.  

Styret sluttet seg til denne modellen og vedtok at denne fremlegges på medlemsmøte med 

klubbene som ble fastsatt til 17.10.2019.  Dersom ingen av klubbene har vesentlige 



innvendinger legges samme forslag fram på ekstraordinært årsmøte 31.10.2019.  Om noen 

av klubbene ønsker å legge fram sine egne forslag vil fristen for dette da være 24.10.2019.  

 

Ekstraordinært årsmøte avholdes i samband med ledermøte.  

Dagsorden for ledermøtet ble diskutert.  Det vil være naturlig å invitere den nye ordføreren 

til dette møtet.  I tillegg inviteres Gunn Edvardsen til å snakke om det kommunale 

eiendomsforetaket.  

 

Sak 4: Kunstgress - seminar 

Fokus må være på drift av kunstgressbaner, spesielt eksisterende anlegg med 

gummigranulat.  Her må det legges vekt på god og fornuftig drift i forhold til å unngå 

forurensning. Bevisstgjøring av klubbene på dette punktet vil være et viktig poeng med et 

slike seminar.  

I forhold til ny forskrift vise til høringer som kan finnes på miljødirektoratets hjemmesider. 

 

Det ble besluttet å avholde seminaret i tilknytning til medlemsmøtet 17.10.2019. 

 

Sak 5: Hannas hjørne – Aktuelle saker fra kommunen 

«Trå til»-bevis for ungdommer som jobber som trenere.  Kan ikke tildeles de som lønnes.  

De unge som skal jobbe i fotballhallen skal derfor først jobbe 40 timer gratis for å få dette 

beviset.  

Hallfordeling – håndball.  Diskusjon om Hokksund IL skal få mer halltid.  

Styret mener det er uheldig å begynne å rokkere på tildelte tider, men er det ledige tider  

kan de selvsagt få benytte disse.  Fordelingen må diskuteres nærmere ved neste tildeling.  

  

Nye bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. 

Enkelte momenter knyttet til endringene i spillemiddelordningene ble kort referert.  

 

 Prioriterte og uprioriterte idrettsanlegg – anleggene ble oppsummert.  

 

 Innspill til sak 7 – status Loesmoen – fra forrige referat. 

Idretten opparbeider parkeringsplasser, men kommunen sørger for driften sammen med 

drift av øvrige uteområder.  

 

 Hovedpunkter fra workshop om ny forskrift for kunstgressbaner ble oppsummert.  

 Powerpointpresentasjon fra workshop distribueres til styremedlemmene.  

 

 Status idrett – skole samarbeid.  Det ble kort oppsummert hva som skjer videre i saken.  

 

 Myrespiten ski-anlegg. Spørsmål om i hvilken grad idrettsrådet vil involveres.  

 Idrettsrådet ønsker informasjon om framdrift og utforming av anlegg.   

Arbeidsgruppen som er nedsatt for utvikling av anlegget inviteres derfor til neste styremøte 

for å gi denne informasjonen. 

 

Sak 6: Eventuelt 

Marit Skretteberg refererte tilslutt fra Idrettsrådseminar i Ålesund.  Hovedinnleggene på 

seminaret og konklusjonene på disse ble kommentert. Håvard Øvregård sitt innlegg ble 



spesielt fremhevet og det ble foreslått å forsøke å få han til å stille opp på et arrangement i 

regi av Øvre Eiker Idrettsråd.  

 

Styremøtet ble hevet 21.15 

 

Neste styremøte 14.10.19. 

  

 

 

 

 


