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Saken gjelder
Bakke Idrettsforening, i samarbeid med nyopprettede Skotselv Rulleklubb og Skotselv
Grendeutvalg søker om 300 000,- i investeringstilskudd til å etablere en aktivitetspark/rullepark for
barn og ungdom i Skotselv. I tillegg søker de om forskuttering av spillemidler på kr.300 000 og
momskompensasjon kr. 275 000. Kommunedirektøren anbefaler at kommunestyret innvilger
søknaden.
Saksopplysninger/vurderinger
Skotselv Rulleklubb har i samarbeid med Skotselv Grendeutvalg, Bakke idrettsforening og FAU tatt
initiativ til å anlegge en skatepark mellom kulturhuset og skolen i Skotselv, som også skal være
universelt tilrettelagt. Nærmiljøanlegget planlegges etablert i betong, som er et varig og
vedlikeholdsfritt materiale. Området som ønskes benyttes er 600m² og ligger på skolens område
som er regulert til skole/offentlig formål. Skolen er positiv til bruk av arealet.
Prosjektet har innhentet en ekstern aktør som har utarbeidet en behovsanalyse, som følger vedlagt.
Behovsanalysen viser at det er et stort behov og ønske om et slikt aktivitetsanlegg for barn og unge i
nærmiljøet i Skotselv. Til sammen medvirket 130 barn og ungdommer i spørreundersøkelsen som
ble utført.
Skateanlegget er planlagt finansiert ved egenkapital, gaver og spillemidler. Klubben vil også søke
om momskompensasjon. Prosjektet har per i dag 410 000,- i egenkapital, forventer 300 000,- i
spillemidler og 275 000,- i momskompensasjon. For å få realisert anlegget søker de kommunen om
resterende 300 000,- i investeringstilskudd.
For å bidra til utvikling av god infrastruktur for idrett, fysisk aktivitet og kultur i Øvre Eiker kan
kommunen yte rentefrie lån, herunder til forskuttering av spillemidler og momskompensasjon, og gi
investeringstilskudd til ideelle aktører. Viser til Retningslinjer for støtte til frivillighet og kulturliv,
vedtatt i kommunestyret 19.september 2018 i PS 131/18.
I henhold til retningslinjene, § 13-4 skal søknader vurderes opp mot følgende kriterier:
 Grad av samfunnsnytte i prosjektet
 Forventet effekt opp mot kommunens bidrag
 Gjennomførbarhet
 Risiko for manglende gjennomføring eller tap
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Søknaden er kommet på fastsatt søknadsskjema og vedlegg er ettersendt. Søker har også fått
veiledning i prosessen og har utarbeidet behovsanalyse, finansieringsplan, kart tegninger og vurdert
ulike alternativer til utforming som følger vedlagt.
Grad av samfunnsnytte i prosjektet
Kommunedirektøren mener prosjektet har høy grad av samfunnsnytte, noe som behovsanalysen
synliggjør. Anlegget vil bidra til å øke aktivitetsnivået for barn og unge, spesielt for de som ikke fra
før av er med i organisert aktivitet, men som gjerne vil være aktiv i egenorganiserte aktiviteter slik
som skateboard, rulleskøyter, sparkesykkel og BMX. Spørreundersøkelsen viser at 72 % av de
spurte barn og ungdommene har utstyr av denne typen, men mangler egnet plass til å utøve sin
aktivitet. De er i dag avhengig av kollektivtransport og/eller å bli skysset til for eksempel
Hokksund. Tilrettelegging for fysisk aktivitet og møteplasser for barn og unge i sitt nærmiljø er i
tråd med statlig idrettspolitikk og vil bidra til at Øvre Eiker er et godt sted å bo. I tillegg kan et slikt
betonganlegg være attraktivt for barn og unge fra hele kommunen da utformingen er et positivt
tilskudd til det som er etablert i Hokksund og i Vestfossen.
Forventet effekt opp mot kommunens bidrag
Skateanlegget vil være et nærmiljøanlegg som er åpent og tilgjengelig for alle. Den sentrale plasseringen
mellom kulturhuset og skolen vil bidra til høyt bruk både på dagtid og ettermiddagene. Et
aktivitetsanlegg for rulleaktivitet vil også inkludere personer i for eksempel rullestol til et aktivt og
humørfylt miljø. Anlegget planlegges etablert i betong, tilnærmet vedlikeholdsfritt og med lang
holdbarhet. Prosjektet har allerede så langt bidratt til å etablere et større organisert miljø for en aktivitet
som er mye utbredt i dag, men som ikke tilhører den tradisjonelle organiserte idretten i Øvre Eiker.
Gjennomførbarhet
Kommunedirektøren anser prosjektet som realistisk og gjennomførbart. Søker har skaffet en betydelig
egenandel til prosjektet og så langt ser det ut til at prosjektplanen tilfredsstiller krav om spillemidler og
momskompensasjon.
Risiko for manglende gjennomførbarhet eller tap
Søker har gjort et grundig forarbeid og har kommet langt i planleggingen av etablering av anlegget. Når
finansieringen er på plass er prosjektet klart til iverksettelse. Det er en mindre risiko ved forventet
momskompensasjon og spillemiddeltilskudd, men denne anses som liten og må aksepteres i slike
prosjekter.
Kommunedirektøren vurderer det slik at søknaden beskriver et godt prosjekt som er viktig for barn og
unges trivsel i Skotselv, og for andre i kommunen.
Ungdomsrådet behandlet sak om prioritering av spillemiddelsøkninger for søknadsåret 2019
22.november 2018 og fremmet da følgende tillegg: “Kommunen bør vurdere å jobbe for å etablere
skatepark i Skotselv.”
Idrettsrådet har fattet følgende vedtak: “Øvre Eiker Idrettsråd støtter søknaden fra Bakke IF om
investeringstilskudd og rentefritt lån til skateanlegg i Skotselv. Et slikt nærmiljøanlegg er ut i fra
behovsanalysen sterkt etterspurt og vil kunne gi et godt tilbud for fysiske aktivitet, også for de som ikke
er organisert innenfor de alminneligste idrettene som fotball/håndball”.

Vedlegg
1 Søknadsskjema rentefrie lån og investeringstilskudd
2 Behovsanalyse forstudie Skotselv PDF
3 Prosjektbeskrivelse
4 Finansieringsplan Skotselv rulleklubb
5 Tilsagn om støtte til Skotselv rullepark
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Rådmannens anbefaling
Søknad fra Bakke IF om 300 000,- i investeringstilskudd, samt rentefritt lån på 575 000,-, herunder
forskuttering av spillemidler 300 000,- og forskuttering av momskompensasjon 275 000,- innvilges.
Det utarbeides en låneavtale med betalingsplan innenfor rammene av Retningslinjer for støtte til
frivillighet og kulturliv. Søker må godta avtalen før lånet ytes. Forskudd av spillemidler og forskutt av
momskompensasjon skal betales tilbake direkte når mottatte midler foreligger.
Dersom søker ikke mottar spillemidler/momskompensasjon som budsjettert, er det låntagers ansvar og
risiko. Vedtaket opphører dersom midlene ikke er benyttet og den idrettsfunksjonelle
forhåndsgodkjenningen ikke lenger er gyldig.
Lånet finansieres fra disposisjonsfond fritt, konto 2.5650.12 og mottatte avdrag tilføres investeringsfond
fritt 2.5350.12.

Begrunnelse
Søknaden er i tråd med Retningslinjer for støtte til frivillighet og kulturliv som er vedtatt av
kommunestyret 19.9.2019.
Anlegget vil bidra til å øke barn og unges aktivitetsnivå, bidra til å fremme samhold i lokalmiljøet og
skape gode møteplasser for fellesopplevelser.
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