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Møtedato

Driftsavtale kunstgressbaner
Sammendrag:
I Eigersund kommune er det fire idrettslag som benytter seg av kunstgressbaner. Det er Helleland IL,
Hellvik IL, Eiger FK og EIK fotball. Tidligere var det avtaler om fordeling av kommunale treningstider
ut fra en begrenset tilgang til baner. Nå når vi har så mange flott kunstgressanlegg vil dette behovet
være dekket på en mer tilfredsstillende måte. I denne saken vil rådmannen presentere et oppsett
som skal sikre likebehandling av klubbene, enten de eier grunnen selv, eller det er kommunale grunn.
Det har vært avholdt felles møte der alle klubbene var tilstede sammen med representanter fra
idrettsrådet og fra Eigersund kommune. På bakgrunn av dette møtet ble det sendt ut forslag til ny
avtale, som klubbene fikk på høring.

Rådmannens forslag til vedtak:
Avtalen mellom Eigersund kommune og de aktuelle idrettslagene endres etter flg. oppsett:
1. Klubben skal selv besørge egnet kjøretøy for å betjene børsteslådding av banen.
Børsteslådding skal foretas med et intervall som er iht. kunstgressleverandørens
anbefalinger.
2. Klubben skal sørge for og bekoste den årlige driften av selve kunstgressbanen (dyprens,
dyplufting, kontroll av skjøter, etterfylling av gummigranulat etc.)
3. Klubben skal sørge for at det ikke er maskinell vinterdrift på kunstgressbanene. Det betyr at
det ikke skal brøytes med traktor eller snøutkaster på banen.
4. Vann og avløp anleggene på banene tilhører klubben. Eventuell tømming og spyling av
rørledning og kummer er klubbens ansvar.
5. Klubben skal drifte lysanlegg og bekoste strømforbruket knyttet til drift av anlegget.
6. Klubben skal selv drive vintervedlikehold (brøyting, strøing, feiing m.m.) når det gjelder
adkomst til banen og på selve banen.
7. Klubben skal ordne med ev. brøyting av banen inkl. parkeringsplass og adkomstvei
8. Klubben skal sørge for utskiftning av kunstgress etter behov.
9. Klubben skaldekke ekstraordinære kostnader (eks. hærverk)
10. Klubbenhar ansvar for gjerder, porter, murer etc. som naturlig hører til anlegget.

Saksgang:
Levekårutvalget innstiller til kommunestyret

Eventuell tidligere politisk behandling:
FS 144/12

Andre opplysninger / fakta i saken:
Alle fotballklubbene mottar årlig støtte for å drive vedlikehold av sine
kunstgressbaner. Støtten gjelder både vedlikehold og drift av banen.
Med denne avtalen videreføres ikke de kommunale treningstimene på fotballbanene.
Klubbene bruker/disponerer banene som oppsettet viser. Hvis noen har problemer med å
gjennomføre trening/kamp tar de kontakt med en av de andre klubbene.
I 2015 er det EIK fotball som har flest lag påmeldt i seriespill, 61 lag, Eiger FK har 28 lag, Hellvik IL har
9 lag og Helleland IL har 17 lag. Basert på dette mener rådmannen det er rimelig at EIK har tilgang på
to kunstgressbaner (B&G, Kiwibanen), Eiger FK sine to som de eier, Hellvik tilgang på sitt anlegg og
Helleland på sitt. Hvis størrelsen på klubbene og antall lag endrer seg vesentlig vil rådmannen kalle
aktuelle klubber inn til møte.
I 2012 ble det inngått en avtale med EIK fotball om bruk av Bakkebøbanen (Kiwibanen). I pkt. 9 i
denne avtalen står det at.. en forutsetning for avtalen er at andre klubber sikres tilgang til banen
etter modell fra ordningen med eksisterende baner ivaretas av EIK – fotball, jfr. vedtaket i
formannskapet, 26.09.12, sak FS 144/12, såfremt EIK ‐ fotball får det samme driftstilskuddet som
andre baner denne fordelingsavtalen gjelder.
Rådmannens vurdering er at med den ordningen som legges fram i denne saken er alle klubbene
sikret god tilgang til både treningstider og avvikling av egne kamper.

Tilskudd til kunstgressbaner i Eigersund kommune, basert på 23 kr. Pr. kvadratmeter
Klubb
EIK – fotball
EIK – fotball
Eiger FK
Eiger FK
Hellvik IL
Hellvik IL
Helleland IL

Bane
B&G
Kiwi
Bane 1
Bane 2
11
7
7

Lengde
100
94
104
100
100
60
59

Bredde
60
63
64
60
64
40
37

Kvadratmeter
6000
5922
6656
6000
6400
2400
2183

Årlig støtte
138.000
136.206
153.088
138.000
147.200
55.200
50.209
817.903
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Tidligere var det gressbaner i disse klubbene. Eigersund kommune hadde da delvis ansvar for
merking og klipping av banene. I tillegg betalte vi driftstilskudd til EIK fotball på kr. 301.190,‐ og
Eiger FK på kr. 330.850,‐ til sammen kr.632.040,‐ Merking av baner har vært et eget tilskudd på
kr.10.000,‐ til Hellvik IL og Helleland IL. Til sammenligning kan det nevnes at kommunen så langt i
2015 har brukt ca. 100 timer knyttet til drift av gressbanen på Helleland.
Samlet oppsett for direkte utgifter i gammel ordning blir da følgende:
Klubb
EIK ‐ fotball
Eiger FK
Helleland IL
Hellvik IL

Driftstøtte
301.190
330.850
10.000
10.000
652.040

Hvis en ser på reelle utgifter som den nye driftsmodellen gir, økes dette fra 652.040,‐ til 817.903,‐ i
årlig tilskudd. For Eigersund kommune vil den ekstra utgiften veies opp mot mindre arbeid knyttet
til merking av baner, ev. brøyting på anlegget m.m. (jfr. pkt. 1‐10 i forslag til vedtak).

I tillegg til kunstgressbanene er det gressbane på sentralidrettsanlegget på Husabø og på Helleland.
Begge anleggene driftes av Eigersund kommune. Det har vært møte mellom kommunen, EIK fotball,
EIK friidrett, Eiger FK og Idrettsrådet for å drøfte bruk og drift av sentralidrettsanlegget på Husabø.
Kort oppsummert var det ønske om at anlegget fortsatt skulle ha status som et sentralidrettsanlegg
og at kommunen skulle stå for driften. Per i dag er det hovedsakelig EIK fotball og EIK friidrett som
benytter anlegget, men Eiger FK holder mulighetene åpne for å ta det i bruk igjen på nytt ved
senere anledning. Klubbene og Idrettsrådet ønsket i utgangspunktet ikke at det skulle betales leie
for bruk av selve banen.

Rådmannens vurderinger:
Rådmannen vurderer det slik at det vil være mer forutsigbart for klubbene å få en sum til drift av
disse banene. Klubbene kan gjøre mye av dette arbeidet på dugnad, noe som er kostnadseffektiv for
alle parter.

Universell utforming:
Ikke aktuelt

Økonomiske konsekvenser:
Samlet sett vurderer rådmannen at denne omleggingen ikke fører til økte driftsutgifter.
Driftsmessige forhold

Inneværende år

Neste år

År 3
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Sum
Investeringsmessige forhold

Inneværende
år

Neste år

År 3

Sum

Alternative løsninger:
Driftsavtalene med fotballklubbene vedtas med følgende tillegg:

Dokumenter ‐ vedlagt saken:
403226
Vedrørende Bakkebøbanen ‐ høringsuttalelse vedr. driftsavtaler kunstgressbaner
400901
Svar vedr. driftsavtaler kunstgress ‐ Helleland IL
435891
Driftsavtale ‐ Kunstgressbane
435892
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