LØRENSKOG KOMMUNE
Kulturtjenesten
Idrett/friluftsliv

Kurland fotballklubb

Saksbehandler: Magne Kjensli

Direkte telefon: 67 93 44 57

Deres ref.:
Vår ref.: 06/2393 - 28/10/23827

Klassering: D11

Dato: 18.06.2010

Referat fra møte angående driftsavtalen på Kurlandsparken 17/6-10
Til stede:
Ole Kristian Rossvoll - Kurland fotballklubb
Pedro Fortes – Lørenskog kommune
Per Nordli – Lørenskog kommune
Torkel H. Sveinhaug – Lørenskog kommune
Magne Kjensli – Lørenskog kommune
Avtalen med Kurland fotballklubb (KFK) om drift av Kurlandsparken går ut 31.12.2010.
Kurland fotballklubb har gitt signaler om at de ønsker endringer av dagens avtale før de
eventuelt bestemmer seg for å videreføre avtalen.


KFK hevder beløpet klubben får overført per i dag for drift av hele anlegget er altfor lite,
og dekker ikke engang driften av klubbhuset.
o Hovedårsaken til de økte driftsutgiftene på klubbhuset skyldes i hovedsak økte
strømpriser og økt aktivitet etter at kunstgressbane ble bygd.



KFK ønsker videre en klarere ansvarsfordeling av ulike oppgaver i avtalen.



Lørenskog kommune utarbeider en matrise som viser alle drifts- og
vedlikeholdsoppgavene på anlegget, og hvem som har ansvaret for oppgavene. I tillegg
legges kartet fra grøntsoneplanen med avtalen. Dette kartet viser den interne
ansvarsfordelingen mellom bygg- og eiendomstjenesten og kulturtjenesten for uteområdet
rundt Kurlandsparken.



Avtalen ble gjennomgått og det ble bemerket hvilke punkter man bør se nærmere på eller
endre.
o Det er spesielt to driftsoppgaver KFK gjerne ser at kommunen tar ansvaret for. Det
er dyprens av banen og etterfylling av gummi.
o KFK ser også behov for en nøye gjennomgang av vedleggene til avtalen.

Postadresse:
Postboks 304
1471 Lørenskog

Besøksadresse:
Skårersletta 60
1473 Lørenskog

Bankgiro: 1628 05 91045
Internett: www.lorenskog.kommune.no
E-post:
kulturtjenesten@lorenskog.kommune.no

Telefon:
Telefaks:

67 93 40 00
67 91 34 01



Partene er enige om at forhandlingene knyttet til avtalen deles opp i to separate løp.
o Presisering av innholdet i dagens avtale.
o Økonomi

Neste møte blir torsdag 26. august kl 15.30 på Skårersletta 60.
Med hilsen

Torkel H. Sveinhaug
kultursjef

Magne Kjensli
fagsjef idrett og friluftsliv

Kopi til:
Pedro Fortes
Per Nordli
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