
Referat fra styremøte i Øvre Eiker Idrettsråd – mandag 25. november 2019 

 

Tilstede: Knut Olav Bakkene, Pål Woldstad Hanssen, Marit Skretteberg, Hanne Lyngås og Tormod 

Brenden. 

Forfall: Younes Lasbaa Stengel, Ingunn Leander Letmolie og Stian Berg  

Fra Øvre Eiker Kommune: Hanna Thommessen 

 

Sted: Rådhuset Hokksund. 

 

 

Sak 1: Referat 

Styremøte 14.10.2019 

Referat fra styremøte 14.10.19 godkjent. 

 

Ledermøte 31.10.2019 

Tatt til etterretning 

 

Ekstraordinært årsmøte 31.10.2019 

Tatt til etterretning  

 

Møte i referansegruppa for ny skolebehovsplan 

Idrettsrådet var ikke tilstede 

  

 

Sak 2: Kveldens gjester, ordfører Knut Kvale og kommunaldirektør Trude Andresen 

 

Følgende punkter ble tatt opp: 

- Kommunens bruk av idrettens anlegg – felles avtaleverk 

- Hvem skal bygge anlegg, idretten eller kommunen? 

- Idrettens ønske om å sikre finansieringsmodell som i dag med rentefrie lån og 

forskuttering av spillemidler og mva-refusjon. 

- Kommunens bidrag i forhold til tredjeparts finansiering av prosjektmidler. Det kan være 

en betingelse fra bidragsyter at kommunen også deltar i form av godkjenning av 

prosjektet.  Formell dokumentasjon fra kommunen vil derfor ofte være viktig i forhold til 

søknader om prosjektmidler.   

Ordføreren presiserte innledningsvis at den politiske vurderingen av samarbeidet med 

idretten ikke er endret.  

 

Kommunaldirektøren fremhevet at det kommunale foretaket som skal styre kommunale 

eiendommer er pålagt å drive forretningsmessig og således må regne på leiesatser etc.  

I forhold til idretten skal da eventuell økning i kommunale tilskudd kompensere for 

eventuelle økninger i leiesatsene.  

Samordning av vilkår for utleie og bruk av skoler etc. ser ut til å komme på plass.  Dette er 

viktig og medfører en klar forbedring. Idrettsrådet og idretten generelt er svært opptatt av 

forutsigbare rammer gjennom et felles regelverk for bruk av kommunale bygg.  Det ble også 



tatt opp at man ved fremtidige nybygg vil være i stand til å ta hensyn til muligheter for 

flerbruk/sambruk på en helt annen måte enn for gamle bygg.  

Profesjonalisering av idrettens drift ble også tatt opp. I takt med større anlegg og utvidede 

økonomiske rammer blir dette stadig viktigere.  

 

I forhold til bygging av anlegg er det ordførerens oppfatning av idretten er de beste til å 

bygge anlegg, men kommunen må bidra så godt som mulig. Det ble i tilknytning til dette 

presisert at idrettsrådet ikke uten videre støtter alle prosjekter som kommer fram uten at det 

stilles kritiske spørsmål både til utforming, finansiering og drift.  

Skolebruksplanen som skal framlegges og behandles i løpet av våren ble trukket fram.  I 

forhold til bygging av nye skoler er kommunen innforstått med at spørsmålet om anlegg til 

idrettsformål i kombinasjon med skolebygget.  

I forbindelse med spørsmålet om rentefrie lån informerte kommunaldirektøren at det er 

kommunens økonomisjef som først og fremst har reist spørsmålet om hensiktsmessigheten 

ved dagens ordning.  Kommunaldirektøren foreslo at Idrettsrådet inviterer økonomisjefen til 

et møte hvor det redegjøres nærmere for de innvendinger som foreligger mot dagens 

opplegg.  

Budsjettforslaget for 2020 har en økning tilsvarende KPI i den foreslåtte rammen for 

pengestøtte til frivillighet og samskapning.  

 

Sak 3: Fordeling av kommunal større – ny modell basert på 2019 tall.  

 

Hva bør presentasjon/informasjonsskriv til klubbene inneholde? 

 

- Linker til støtteordninger, steder man kan søke om tilskudd/støtte 

- Gjennomgang av praktisk eksempel 

- Utilsiktede utslag? 

- Presisering av «Amerikanske idretter»: 

Amerikansk fotball, Cheerleading, Lacrosse, Disksport 

- Øvrige innspill fra årsmøtet – er begrepet husleiestøtte dekkende? 

- Hvordan presenteres dette for klubbene? 

Definere «medlem» 

Fortsatt krav om innsyn i årsmøtepapirer 

 

Sak 4: LAM – midler 

 

Årets tildeling ble gjennomgått.  Skal registreres hos NIF. 

 

Ulike aktivitetsgrupper for barn og unge.  

Spørsmål om «allidrett» bør defineres tydeligere for å forhindre «spekulasjon» ved at  

«ordinære» treningsgrupper defineres som allidrett?  

Hva med tiltak rettet mot grupper med spesielle behov?   

Skal vi beholde dagens regelverk eller forsøke å justere dette? 

 



Det ble reist spørsmål om det ikke er andre statlige midler det også vil være muligheter til å 

søke på slik at man kan øke den totale utdelingen.  Eksempel på slik ordning er «Nasjonal 

tilskuddsordning for å inkludere barn og unge».  

 

 

Sak 5: Gratis halleie 2019 – Oppgjør  

 

 Oppgjøret, basert på de gjeldende prinsipper, ble gjennomgått.  

 Oppgjøret inngår nå i Idrettsrådets driftsregnskap.  

 Oppgjør høsten 2019 ble diskutert, spesielt hvilke satser som skal legges til grunn.  

 Det ble vurdert som mest rimelig å benytte kommunens leiesats pr. time høsten 2019.  

Det ble reist spørsmål ved om klubbene som ble rammet av brannen på Loesmoen hadde 

avbruddsforsikring. Dette må avklares før oppgjøret for 2019 settes endelig.  

Resterende driftsmidler for 2019 ble besluttet utdelt i samme forhold som allerede utdelte 

midler.  

Kommunens husleiesatser ble diskutert.  Det ble fokusert på forslaget om at trenings- og 

seriekamper faktureres med én time pr. kamp, da dette i visse tilfeller innebærer 

dobbeltfakturering.  Det ble derfor foreslått å spille inn overfor kommunen at fakturering av 

kamper bare skal gjelde tidspunkter i helgene.  

Tildelt treningstid legges til grunn for fakturering av halleie.  

 

Sak 6: Hannas hjørne – Aktuelle saker fra kommunen 

 

Ormåsen kunstgressbane. 

Lys kommer i uke 48/49.  

Uklart når man starter med kamper i 2020.  

 

Drift Loesmoen. 

Det har vært møte om driften. Kommunen presenterte et kart med oversikt over  

ansvarsfordeling for arealer.  Diskusjon vedr. parkeringsplasser og plassering av slike.  

Spørsmål om det er tilleggsarealer som også kan benyttes til parkering.  

 

Idrett/skole – samarbeid 

Arbeidsgruppe nedsatt som diskuterer utforming og videre arbeid.  

 

Nye løypemaskiner 

Kommunen har anskaffet 2 nye løypemaskiner.  

 

Broer i skiløypene 

Bro over Hoenselva ved Hansefoss må ordnes slik at det ikke oppstår skader på  

løypemaskiner når de kjører over.  

 

Akebakke. 

Krysser skiløype ved Ormåsen barneskole.  

Dette vurderes som problematisk.  Det skal være en befaring på stedet for å se på løsninger.  

 

Container Fiskum IL 

Det må sendes byggesøknad vedr. plassering av containere.  



 

 

 

Henvendelser som går igjen 

Spørsmål om booking av halltid.  Det er derfor spørsmål om informasjon om tildelt halltid er 

godt nok kommunisert.  Det har også vært litt overgangsproblemer knyttet til ny hallansvarlig 

i kommunen.  Hvordan ligger det an med digital løsning for booking av ledig tid? 

 

Spørsmål vedr. søknader om bruk av kommunal grunn.  Her er det noe usikkerhet rundt 

framgangsmåte.  Søknad kan sendes idrettskonsulenten som vil videreformidle denne til 

rette vedkommende.  

 

Sak 6: Oppdatering av Idrettsrådets lovnorm 

 

Lovendring fra NIF krever oppdatering av Idrettsrådets lover med virkning fra 01.01.2020. 

 De viktigste endringene ble gjennomgått.  

 Kan vedtas av styret og framlegges som informasjonssak på årsmøtet.  

 

 Det sendes en påminnelse til idrettslagene om at endringene gjelder tilsvarende for disse.  

 Marit sørger for dette. 

  

Styret vedtok å endre Idrettsrådets lover i samsvar med endringene presentert fra NIF. 

Marit oppdaterer Idrettsrådets lovnorm til neste styremøte. 

 

   

 

Sak 7: Eventuelt 

   

Neste styremøte 16.01.20 på Onkel Thor, med enkel agenda 

 

Ordinært styremøte 10.02.20, Christer Best Gulbrandsen inviteres.  

 

Årsmøtet må planlegges, sted Hokksundhallen? 

 

 

 

Styremøtet ble hevet 21.20 

 

Neste styremøte 16.01.20 på Onkel Thor 

  

 

 

 

 


