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Kultur- og idrettsutvalget i Lørenskog

DRIFTSAVTALER KUNSTGRESSBANER

Viser til brev fra Kurland FK til KI datert 19.11.09, samt KI sak 099/09 angående ovennevnte
tema.
Da KI behandlet saken på sitt møte 14.12.2009, ble følgende tilleggsforslag fremmet av DnA
og V ved Joar Hoff: ”KI-utvalget har ambisjoner om at man finner en løsning der
driftskostnader fordeles på en annen måte en i dag. Det tas sikte på å få til en 50/50 deling fra
2011.” Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Dette har naturlig nok skapt store forventninger hos oss i Kurland FK om en betydelig økning
i driftstilskuddet fra kommunen fra og med 2011. Vi har med glede registrert at KI-utvalget
sine medlemmer har forståelse for at driftstilskuddet vi mottar for å drifte kunstgressbane og
klubbhus på Kurland er alt for lite. Vi tolker vedtaket slik at det er stor politisk vilje til å øke
driftstilskuddet betydelig.
Hva akter Kultur- og idrettsutvalget å gjøre, for å følge opp dette vedtaket?
Til Kultur- og idrettsutvalget sin informasjon, kan vi opplyse at Kurland FK sin gjeldende
driftsavtale med kommunen for anlegget på Kurland går ut 31.12.2010. Vi har rett til å
forlenge driftsavtalen på løpende vilkår i ytterligere 5 + 5 år. Vi har alt signalisert ovenfor
Kulturtjenesten v/ Fagsjef Idrett/friluftsliv Magne Kjensli at vi ønsker å reforhandle gjeldende
avtale. Dersom vi ikke får til en betydelig økning i driftstilskuddet fra og med 2011, er
Kurland FK neppe tjent med å forlenge avtalen.
Vi mottar i 2010 ett driftstilskudd på 197 000 kr for å drifte anlegget på Kurland. Beløpet
dekker ikke en gang de faktiske kostnadene vi har ved å drifte klubbhuset. Totale
driftskostnader for anlegget (dersom vi ikke tar med de kostnadene vi har til kjøp av propan til
undervarmeanlegget) estimerer vi til å bli ca. 500 000 kr i 2010. I tilegg legger klubben ned en
betydelig ”gratis” dugnadsinnsats (ca 1 årsverk) for å drifte anlegget.
Sist vinter har vi brukt 415 000 kr bare på propan til undervarmeanlegget. Vi er helt
avhengige av å kjøre undervarmeanlegget for å kunne bruke banen om vinteren. Kurland FK
finner det vanskelig å forstå at ikke det såkalte ”gratisprinsippet” skal gjelde for
kunstgressbanene i kommunen, på samme måte som for idrettshallene. Fotball er den klart
største idretten i kommunen, målt i antall aktive utøvere. Kostnadene ved å bygge en
kunstgressbane er bare en liten brøkdel av kostnadene ved å bygge en idrettshall.

Totale driftskostnader i 2010 for anlegget på Kurland estimeres til å havne mellom 900 000 kr
og 950 000 kr.
Vi ser med spenning frem til å motta informasjon om hva KI vil foreta seg for å følge opp sitt
vedtak i saken om driftsavtaler for kunstgressbanene i Lørenskog.
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