19. november 2009
Kultur- og idrettsutvalget i Lørenskog

På vegne av styret i Kurland FK, ønsker jeg å komme med ett innspill til Kultur- og
idrettsutvalget, i forbindelse med budsjettet for 2010. Saken gjelder driftstilskudd til Kurland FK,
for drift av anlegget på Kurland.

Kurland FK har inngått en driftsavtale med kommunen, som går ut på at vi drifter klubbhus
og bane selv, mot ett årlig kommunalt driftstilskudd. Prinsippet om at brukere av kommunale
idrettsanlegg selv skal stå for driften er ett fornuftig prinsipp. Vi har stor egeninteresse av å sørge
for god drift av anlegget som klubben benytter. Utfordringen er økonomien, og størrelsen på
driftstilskuddet.

De siste årene har kommunen gjort en god jobb, med å hjelpe fotballklubbene i Lørenskog
med å få bygget kunstgressbaner. Anleggssituasjonen for fotball i Lørenskog er i dag relativt
tilfredsstillende. Fotball er den klart største idretten i kommunen, målt i antall aktive utøvere.
Investeringene som er gjort i kunstgressbaner de siste årene, har vært absolutt nødvendige, for å
sikre ett bra tilbud til utøverne. Det er neppe noen investeringer i idrettsanlegg som gir mer
”aktivitet for pengene” en bygging av kunstgressbaner. Selv om det koster penger å bygge slike
anlegg er kostnaden liten, sett i forhold til f.eks. bygging av idrettshaller.
Da kunstgressbanen på Kurland ble bygget i 2006, sørget klubben for at banen ble bygget
med undervarme, ved hjelp av egne oppsparte midler og lån. Undervarme anlegget er altså helt
og holdent realisert og finansiert av klubben. Fotball er blitt en helårs idrett, og undervarme er en
absolutt nødvendighet for å kunne bruke anlegget om vinteren.
Vår utfordring er rent økonomisk. Det årlige driftstilskuddet vi mottar fra kommunen dekker
ikke de faktiske utgiftene vi har ved å drifte anlegget. Dette gjelder selv om en ser bort i fra alle
utgifter knyttet til undervarme anlegget. Det er derfor ett sterkt behov for å øke det kommunale
driftstilskuddet.
Frem til nå har Kurland FK finansiert store deler av driften ved å leie ut banen til ”eksterne”
lag fra andre kommuner. Dette er i utgangspunktet ikke noe ønskelig situasjon. Vi trenger banen
til egne lag, men har altså av økonomiske årsaker drevet utstrakt utleie av anlegget. Situasjonen
for kommende vinter er at utleiemarkedet går kraftig nedover. Vi ser for oss en tilnærmet
halvering av utleieinntektene, sammenlignet med vinteren 2008/2009. På sikt kan dette føre til at
vi rett og slett ikke har råd til å kjøre undervarmeanlegget. Det vil i så fall få alvorlige
konsekvenser for klubben sine mange utøvere og lag.

Vi mener det er mange gode argumenter for at kommunen bør øke sitt driftstilskudd til
Kurland FK:
-

”Gratisprinsippet” bør komme også oss til gode, på samme måte som for hallidrettene.
Det oppleves ikke som rettferdig at vi må dekke store driftskostnader til anlegget på
Kurlandsparken, mens kommunale idrettshaller stilles gratis til disposisjon for andre
idretter. Vi mener det er rimelig å forvente at Kultur- og idrettsutvalget har som
målsetting å gjøre ”gratisprinsippet” gjeldende for alle idretter i Lørenskog

-

Både Kurland skole, og Kurland barnehage buker anlegget på dagtid. Spesielt Kurland
skole bruker kunstgressbanen nesten hver eneste dag. Det synes vi er flott, men
samtidig ett godt argument for at størrelsen på driftstilskuddet bør være på nivå med de
faktiske driftsutgiftene. Antallet timer med fysisk aktivitet er gledelig nok økt i
grunnskolen. Det ville ikke vært enkelt for Kurland skole å gi sine elever ett godt tilbud
om fysisk aktivitet, om de ikke hadde hatt muligheten til å benytte kunstgressbanen til
dette formål.

-

Utleiemarkedet går kraftig ned. Inntektene ved utleie vil bli kraftig redusert i tiden
fremover.

I følge Fagsjef idrett/friluftsliv Magne Kjensli skulle Kultur- og idrettsutvalget behandlet en
sak om kostnader ved drift av kunstgressbaner i utvalget sitt møte 10.11.09. Kurland FK har på
forespørsel fra Kjensli oversendt en del nøkkeltall som dokumenterer hvilke kostnader vi har ved
drift av anlegget. Det samme gjelder de to andre fotballklubbene i kommunen, Lørenskog og
Fjellhamar, som i likhet med oss drifter sine anlegg selv basert på en driftsavtale med kommunen.
Beklagelig nok ble saken ikke fremmet i ovennevnte møte, men i følge Kjensli skulle utvalget
orienteres muntlig. Vi regner med at saken kommer opp i utvalget sitt neste møte, som skal
avholdes 14.12.09. Dette frykter vi er for sent, i alle fall i forhold til budsjettbehandlingen for
2010.
Vi håper Kultur- og idrettsutvalget har forståelse for vårt behov for økt driftstilskudd, og at
en kan finne rom for en økning i tilskuddet allerede i 2010.

Med vennlig hilsen
For styret i Kurland FK
Ole Rosvoll

