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AVTALER MED LAG OG FORENINGER I INDRE FOSEN KOMMUNE - IDRETTSANLEGG

Sakens bakgrunn og innhold:
Viser til drøftingssak om avtaler i Kulturutvalgets møte 24.05.17. Kulturutvalget konkluderte med å gi
administrasjonen mandat til å utarbeide mer likelydende og oversiktlige avtaler i samspill med lagene og
aktuelle kommunale sektorer. Administrasjonen har jobbet med avtalene etter anleggstype og vil her komme
med en redegjørelse for hva som er gjort og på hvilken måte avtalene kan håndteres videre.
Vurdering:
Idrettshaller:


Leksvik kommune og Rissa kommune (tidlig. interkommunal avtale) har begge leieavtale og låneavtale
med Vanvikan idrettshall. Avtalene videreføres med vedlegg med Indre Fosen kommune som ny
avtalepart. Låneavtalene slås sammen.



Rissa kommune og Stadsbygd Sparebankhallen– Leieavtale og driftsavtale. Videreføres med vedlegg
med Indre Fosen kommune som ny avtalepart.



Rissa kommune og Rissahallen SA – Leieavtale og driftsavtale. Det inngås ny leieavtale som gjelder
hele Rissahallen inkl. basishallen.

Når det gjelder avtalene med hallene finner vi det mest hensiktsmessig å videreføre avtalene med sitt innhold da
det er vanskelig å få til likelydende avtaler når hallene er ulike både innholdsmessig, i bruk og størrelse mv. Det
er også av betydning for de som eier hallene at det er en relativ langsiktighet siden tilskuddene som ytes i fra
kommunen ofte er knyttet opp mot lån og renter. Et tilleggsaspekt her er at Leksvik idrettshall i motsetning til
disse 3 er nevnt er kommunalt eid og drevet. Det er foreløpig ikke gått inn på om mulige alternative driftsformer
av denne.
Fotballbaner:


Rissa kommune og Rissa IL – Åsly kunstgrasbane. 40.000,-



Leksvik kommune og Leksvik IL – Trøa stadion. 140.000,-



Rissa kommune og Stadsbygd IL – Stadsbygd stadion/fotballbane. Ingen tilskudd. Avtale utgått i 2008.

Administrasjonen vil foreslå at fotballbaner som eies eller drives av idrettslagene og brukes av skolen i skoletida
har en lik leie-/tilskuddssum. Det foreslås at de lagene som har egne tilskudd direkte til sitt anlegg ikke kan søke
om midler til drift og vedlikehold i tråd med forslag til eierstrategi for anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

I praksis vil det si at avtalen med Leksvik IL videreføres til den utgår, deretter reforhandles eller inngås det ny
avtale. Avtalen med Rissa IL og bruk av Åsly kunstgrasbane reforhandles. En ny avtale om baneanlegget på
Stadsbygd stadion inngås når friidrettsbanen er ferdigstilt.
Alle avtalene inngås med likelydende innhold og tilskuddssum så langt det faller seg naturlig.
Lysløyper:


Leksvik kommune og Leksvik IL – leie av lysløypa Leksvik skianlegg (skoleleie).



Leksvik kommune og Leksvik IL – leie av løypeprepareringsutstyr

Dette er det eneste lysløypeanlegget som har egen leieavtale med kommunen. Avtalene utløper hhv. i 2020 og
2022 og ble i sin tid inngått for å kunne realisere prosjektene/investeringene. Administrasjonen foreslår at
avtalene videreføres til de utløper.
Oppsummering:
Forslagene tar utgangspunkt i målet om lik behandling ut i fra type anlegg og bruk.

Rådmannens innstilling:
1. Avtalene med idrettshallene videreføres med Indre Fosen kommune som ny avtalepart og reforhandles
i tråd med avtalenes innhold.
2. Det innføres en mest mulig lik leiesum og likelydende avtale for bruk av anlegg som kan
sammenlignes. Dette gjelder kunstgrasbaner som kommunen bruker i sin virksomhet.
3. Avtalene med Leksvik IL som gjelder lysløype videreføres med Indre Fosen kommune som ny
avtalepart. Avtalene er gjeldende til de utløper.

