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VEDR. DRIFTS TILSKUDD TIL PRIVATE IDRETTSANLEGG
Forslag til behandling pa arsmotet i Lier ldrettsrad
Lier kommune har i aile ar gitt driftstilskudd til private idrettsanlegg ( klubbanlegg). Denne posten har
i de sen ere ar vrert pa noe over Kr. 210.000. Selvom denne sum men ikke er svimlende h0y er den
meget viktig for de 5 anleggene dette gjelder.
Deter vesentlig h0yere bel0p som gar til anlegg som Lier Kommune drifter ( hallidretter, sv0mming,
og flere uteanlegg). Disse bel0pene er store, men synes ikke sa godt da de er bakt inn i andre
budsjettposter enn st0tte til idrett.
Den navrerende ordning er den eneste post der kommunen kan st0tte de idrettene som rna drifte egne
anlegg, og det er etter var mening rettferdig at ogsa disse blir tilgodesett.
Vi haper derfor at budsjettposten blir opprettholdt, Deter viktig a huske pa at drift av anlegg alltid
representerer aktivitet.

Kriterier for tildelingen
Det ble i 2010 innf0rt nye kriterier for tildelingen. Man 0nsket a innf0re en St0rre grad av skj0nn i
tildelingen . Dette er na innf0rt i behandlingen bade i Lier Kommune og Lier Idrettsrad og f0rer til at
det blir svrert uforutsigbart hva tildelingen kan bli, samt at det sannsynligvis medf0rer un0dig bruk av
tid til saksbehandlingen.
St0tte til drift av private anlegg er nettopp det, en st0tte til driften. Deter vanskelig nar den noe
kunstige regelen om kun st0tte til aktivitetsflater skal vrere grunnlaget. Det kan ikke vrere tvil om at
aile utgifter som laget har til drift av sitt anlegg rna betraktes som reelle og n0dvendige, og derved
aktivitetsskapende. Vi mener tilskuddsordningen kan forenkles og gj0res forutsigbar og tillater ossa
komme med f0lgende konkrete innspill til endringer. R0yken Kommune har en tilsvarende ordning
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Driftstilskuddet baseres pa s0knad og gjelder alle reelle utgifter laget har til drift av sitt
anlegg. De skal vrere tatt ut av et godkjent og revidert regnskap for det foregaende ar. Det er
ikke n0dvendig a skille ut kto 64-69 som tidligere. Alle anleggseiere har et regnskap der det lett
kan tas ut totale driftsutgifter.
Laget redegj0r pa en enkel mate for aktiviteten pa anlegget. F. eks hvor mange arrangementer,
hvor mange kamper, mesterskap, hvor ofte anlegget er apent etc.
Det kan eventuelt gjeninnf0res et tak for maks. tilskudd til lag med srerlig store utgifter, slik at
det blir en fornuftig fordeling mellom de fern anleggene dette gjelder.
De gammeldagse s0knadsskjemaene for manuell utfylling blir erstattet med forenklede skjemaer
som kan innleveres elektronisk.
Ny ordning gj0res gjeldende for tildeling i 2014, og gjelder regnskapet for 2013

Vi ber om at vart forslag blir behandlet av styret og fremlagt pa Lier Idrettsrads arsmme 13. mars
2014
En slik endring vii gj0re saksbehandlingen mye enklere, og tildelingen vii vrere forutsigbar
Med hilsen
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