Innspill til MIK om HP 2021-24
Bærum idrettsråd, 8.10.2020

BIRS OPPGAVER

Utdrag fra Lov for Bærum idrettsråd – paragraf 3
 1) BIR skal:
 Styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet.
 Foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene.
 Dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang, samt utvikle lokale idrettspolitiske
handlingsprogram.
 Være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig
virke.

 2) BIR skal være et idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgaver primært på
lokalt nivå.
 3) Alle saker/henvendelser til BK som er av felles interesse for idretten skal sendes
gjennom BIR. (Dette gjelder ikke løpende drift av idrettsanlegg.)

Samarbeidsavtale med kommunen undertegnet av ordfører.
Prioritering gjøres av brukerne. BIR tilrettelegger for politikerne.

Bærumsidretten i tall
 57.000 + tilrettelegger for uorganisert idrett
 109 idrettslag
 60 idretter

Bærums største folkebevegelse
I stor grad frivillighetsbasert

Bærum og breddeidrett: Størst
deltakelse, størst fornøydhet

Bærum - anleggsdekning midt på treet
- innbyggertall

Bærum – høy bruk av anleggsdekning–

Bærumsmodellen for anleggsutvikling
Hovedløpet for de mange anlegg
 Idrettslaget initierer, prosjekterer og gjennomfører utbygging av anlegget
 Idrettslaget drifter og vedlikeholder anlegget
 Investering deles mellom idrettslaget, staten (spillemidler og momsrefusjon) og
kommunen
Hovedløpet for de store anlegg
 Idrettslag initierer
 Kommunen prosjekterer, gjennomfører utbygging

 Kommunene drifter og vedlikeholder
 Kommunen tar investeringen og får noe spillemidler, samt momsrefusjon fra
staten

Utfordringene i modellen
Utfordringene i modellen:
 For de største idrettslagsdrevne prosjekter: Forskuttere store beløp, fordi
spillemidler og momsrefusjon kommer i etterkant
 Drift av alpinanlegg, lysløyper og kunstisanlegg

MIK’s behandling av anleggsplanen 4.6: Partiene var positive til at spillemiddelforskuttering og driftstilskudd til Hosle kunstis skulle bli tatt med som tema i HP-prosessen
til høsten.

Forskuttering av spillemidler for
kostnadskrevende anlegg
 Ny kunstis og kunstgrasbane på Hosle i 2021 (ØHIL)
 Rehabilitering av Stabæk kunstisbane (Stabæk IF) i 2022-23
 Ny tennishall på Nadderud (Eiksmarka TK) 2023-24

BIR – forslag: Forskuttering spillemidler

Få, kostnadskrevende anlegg. Enkelt å administrere. Øker ikke
kommunens risiko.
 Forskuttering av spillemidler til større idrettsanlegg ble vedtatt i HP 2019-20 for
anlegg med totalkostnad på minst 4 mill, og skulle evalueres med tanke på
videreføring. BIR har registrert at både berørte idrettslag og
idrettsadministrasjonen har gitt uttrykk for at ordningen har fungert etter
intensjonen. Dette bør være et godt grunnlag for videreføring.

 Ut fra erfaringene fra 2019-20 og de positive politiske signalene foreslår BIR at
det i HP legges inn 10 mill løpende. Ut fra prioriteringene i anleggsplanen 202123 vil denne ordningen være avgjørende for følgende anlegg:
Kunstisbane Hosle i 2021, rehabilitering av Stabækbanen i 2022-23 og
tennishall Nadderud i 2023-24
 (Kommunal forskuttering på 80% av mva-kostnader for anlegg med minst 4 mill
totalkostnad ble innført under vedtak av anleggsplanen 2019-22. BIR har under
prioriteringen for anleggsplan 2021-23 forutsatt og forstått at denne ordningen
beholdes og videreføres.)

Driftstilskudd kunstis Hoslebanen –
Forslag: 1 mill årlig fra og med 2022


I tråd med støtte som gis til andre kunstisbaner



Økt kapasitet bandybaner i tråd med befolkningsutviklingen



Behovet for kunstis øker som følge av at det blir varmere



I tråd med bandyfamiliens prioritering



Sikrer banekapasitet bandy ved ombygging Stabækbanen



Økt kapasitet for «uorganisert» skøytegåing



Økt kapasitet for skøyter for Hosle skole



Sikrer utbyggingen, som også gir ny kunstgrasbane for ØHIL



Sikrer kunstgras for skolen «på rett side» av veien



Optimal arealutnyttelse i Bærum kommune, med få tilgjengelige arealer og en økende
befolkning; en idrettsflate med aktivitet hele året, 12-14 timer i døgnet

ØHIL idrettspark: Fra drøm (2009) til
virkelighet (2021) ?
2009: Hoslebanen kunstis ble spilt inn til anleggsplanen 2011-2014
• Lagt på langtidsplanen
• Innsamlingsaksjon: 14.900,• Prosjektet ble tatt ut av planen pga økonomi/realisme
2013: Hoslebanen kunstgress ble spilt inn til anleggsplanen 2015-2018
• Prioritert med midler i anleggsplanen
• Opprettelse av «Anleggsutvalget»
• Ekstraordinært årsmøte (2015) sa nei til bygging i 2016
2015-2017:
• Hovedstyret utarbeider milepælsplan fram til våren 2020
• Stor innsamlingsaksjon og mobilisering
• Enighet om samarbeid mellom bandy og fotball, der anleggsflaten uansett
ønskes utviklet

13.09.2018 (MIK-utvalget):
• ØHIL idrettspark kunstgress/kunstis prioritert i anleggsplanen
• Avsatte midler til kunstgressdelen, uten avsatte midler til kunstisdelen
15.02.2020, rullering av anleggsplanen
• ØHIL idrettspark ønskes bygget sommeren 2021, med støtte fra BIR/Bærum
kommune

ØHIL har per 2020 om lag 6
mill i egenkapital !

ØHIL idrettspark

