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KOMMENTARER/INNSPILL TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN FOR 2021 - 2023 

Lillestrøm idrettsråd har følgende kommentarer og innspill til forslag til årsbudsjett og økonomiplan 

for 2021 – 2023 som skal til behandling i Formannskapet onsdag 2. desember og onsdag 16. 

desember 2020.  

 

Prosjektstøtte til Lillestrøm idrettsråd 

Idrettsrådet er et overordnet organ for de 103 idrettslagene med 32 000 medlemskap i Lillestrøm 

kommune som er organisert gjennom Norges idrettsforbund. Det nedlegges i dag et ikke ubetydelig 

ulønnet arbeid i idrettsrådet. Derfor er man i dag avhengig av bl.a. pensjonister for å kunne utføre 

det ressurskrevende arbeidet som forventes av et idrettsråd som det viktigste organet for 

koordineringen av idretten og idrettspolitiske spørsmål i Lillestrøm kommune. Et sekretariat basert 

på frivillig ulønnet innsats er i lengden ikke bærekraftig for et idrettsråd i en kommune på størrelse 

med Lillestrøm. 

Med en administrativ ansatt i idrettsrådet vil man bli vesentlig bedre i stand til å løse de mange 

oppgaver som idretten står overfor, slik at idrettsrådet blir en arena for samarbeid mellom 

idrettslagene, samt mellom idrettslagene og de kommunale myndigheter. Idrettsrådet vil også være 

en viktig samarbeidspartner for kommunen i sitt arbeid med idrettspolitiske- og faglige spørsmål. 

Idrettsrådet vil også være en viktig arena for utviklingen av idretten gjennom idrettslagene ved å 

arbeide for et enda mer mangfoldig tilbud til alle aldersgrupper og på alle idrettslige nivåer – alle 

med.  

Idrettsrådet ber derfor om støtte til en administrativ stilling i Lillestrøm idrettsråd på minimum kr 

750.000 for 2021 – slik det fremkommer i budsjettforslaget – side 179 og 180 Ønskede tiltak og 

ytterligere innsparinger, Prosjektstøtte Lillestrøm idrettsråd.  

Gratisprinsippet/Frikjøp av treningstid 

Idrettsrådet er tilfreds med at «gratisprinsippet» foreslås videreført for de kommunale 

idrettsanleggene i 2021. Likeledes at det også i budsjettet for 2021 ført opp kr 4.000.000 til frikjøp av 

treningstid i de idrettslagseide anleggene til og med 19 år.  

På grunn av knapphet på lokaler i idrettsanleggene i Lillestrøm kommune er det flere idrettslag som 

må leie lokaler i næringsbygg. Det antas at kostnaden totalt for de idrettslag dette gjelder er i 

størrelsesorden kr 4.000.000 til kr 4.500.000 pr. år. For å få mest mulig likhet for alle idrettslagene i 

Lillestrøm kommune samt holde medlemskontingenter og treningsavgifter på et lavest mulig nivå - 

ber Idrettsrådet om at det i budsjettet for 2021 bevilges kr 2.000.000 til støtteordning for de 

idrettslag som leier lokaler i næringsbygg. Dette beløpet er ført opp i budsjettforslaget – side 179 og 
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180 Ønskede tiltak og ytterligere innsparinger, Gratisprinsippet – utvidelse (Opprinnelig e-

skattemidler) 

Drift og vedlikehold av idrettslagseide anlegg 

I budsjettet for 2020 er det avsatt et beløp på kr 1.100.000 til drift og vedlikehold av de 

idrettslagseide anleggene i Fet og Sørum. Dette beløpet ble fordelt etter de samme prinsippene som i 

2019.  

I tidligere Skedsmo fikk AIL Skjetten Sportsklubb et årlig tilskudd på kr 500.000 til drift av sitt 

klubbhus med tilhørende garderober på Skjetten stadion, som ble videreført Lillestrøm kommune sitt 

i budsjett for 2020.  

Idrettsrådet er opptatt av at eierstruktur ikke må stå i veien for aktivitet og det må være en 

likebehandling av kommunale og privateide idrettsanlegg. Det var lagt opp til at det i 2020 skulle 

etableres avtaler mellom de privateide idrettsanleggene og Lillestrøm kommune om dekning av 

utgifter til drift og vedlikehold (FDV-utgifter). Dette er man ikke kommet i gang med og Idrettsrådet 

ber om at dette prioriteres i 2021.  

Med bakgrunn i at det ikke er etablert avtaler om dekning av utgifter til drift og vedlikehold av de 

idrettslagseide anleggene anmoder Idrettsrådet om at beløpet for 2021 økes fra kr 1.100.000 til kr 

2.500.000 som også inkluderer støtte til drift av AIL Skjetten sportsklubb sitt klubbhus med 

tilhørende garderober på Skjetten og andre idrettslagseie i tidligere Skedsmo kommune. Det må 

utarbeides retningslinjer for hvordan støtten skal fordeles, da basert på søknad fra de enkelte 

idrettslagene. Idrettsrådet bistår gjerne i utarbeidelsen av retningslinjene.  

Administrasjonstilskudd til lag og foreninger 

I budsjettet er det satt av kr 4.902.000 som støtte til frivillige lag og foreninger i Lillestrøm kommune 

for 2021 og som idrettslagene også får tildelt midler av etter søknad. Mange frivillige lag og 

foreninger inkludert idretten sliter med økonomien på grunn av det krevende smittevernregimet som 

har økt i styrke gjennom høsten.  Idrettsrådet ber derfor om at denne posten økes med kr 1.000.000 

til kr 6.000.000.   

Dette beløpet (kr 1.000.000) er ført opp i budsjettforslaget – side 179 og 180 Ønskede tiltak og 

ytterligere innsparinger, Styrking av driftstilskudd til lag og foreninger – utvidelse (Opprinnelig e-

skattemidler) 

Aktivitetskortet 

Aktivitetskortet vil være en viktig faktor til å bidra til å redusere frafallet blant ungdom på grunn av 

anstrengt økonomi. I den situasjonen vi er i dag på grunn av koronapandemien og derigjennom økt 

arbeidsledighet har mange familiers økonomiske rammer forverret seg vesentlig det siste året. Fra 

flere idrettslag har det blitt meddelt at barn og unge kommer til å slutte med fritidsaktiviteter på 

grunn av økonomi i tiden fremover. 

Idrettsrådet ber om at beløpet i Aktivitetskortet økes fra kr 516.000 økes til kr 1.500.000 for å møte 

de forventede henvendelser om dekning av utgifter til bl.a. deltakelse i fritidsaktiviteter. Det arbeides 

nå i idrettsrådet sammen med idrettslag med å få etablert en ordning med aktivitetsguider/idrettslos 

for å få flere barn og unge inkludert i fritidsaktiviteter.  

Dette beløpet (kr 1.000.000) er ført opp i budsjettforslaget – side 179 og 180 Ønskede tiltak og 

ytterligere innsparinger, Aktivitetskort for barn og unge – harmonisering av tilbudet (Opprinnelig e-

skattemidler) 

Midler til nye og rehabilitering av idrettsanlegg (Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet) 

I budsjettforslaget sidene 176 og 177 står det følgende – Plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er 

et viktig plandokument for samspillet mellom politikken, administrasjonen og frivilligheten. 

Frivilligheten har forventninger til at kommunen prioriterer tiltak fra planen. Utvikling og 
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tilrettelegging av grønt områder, med parker, lekeplasser, nærmiljøanlegg, friluftsområder og stier 

har stor betydning for utvikling av positive møteplasser og attraktive boområder i kommunen.  

Idrettsrådet kan ikke se at det i budsjett er avsatt midler til nye og eller rehabilitering av idrettsanlegg 

i 2021. Dette kan muligens skyldes at den nye Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2021 – 

2024 ikke er vedtatt enda, noe den vil bli gjort i Kommunestyrets møte 16. desember 2020. 

Idrettsrådet ber om at kan kommer i gang med gjennomføring av de prioriterte tiltak som beskrives i 

Temaplanen som kommer til sluttbehandling i Kommunestyrets møte 16. desember 2020.  

Idrettsrådet ber om følgende tiltak igangsettes i 2021 slik at man har en mulighet for å få 

gjennomført de tiltakene som er i Temaplanen for planperioden 2021-2024:   

6.2 Mindre kostnadskrevende anlegg som mangler finansiering I det følgende vises 

prioriteringsrekkefølgen over mindre kostnadskrevende anlegg i Temaplanen (under 15 millioner 

kroner). Prioriteringene må følges opp med bevilgninger ved kommunens årlige budsjettbehandling. 

Beløpene er den kommunale andelen i prosjektet inkl. mva. og eksklusive spillemidler og man bør for 

2021 sette av midler for gjennomføring av følgende tiltak.  

Prioritet Anlegg Kostnad 

1. 
Tilskudd til frivillige miljøer for tilrettelegging av friluftsliv. Legges til 

årlig driftsramme. 
0.4 mill. 

2. Ny kunstgressbane 11er - Fedrelandet 8 mill. 

3. 4-6 nye nærmiljøanlegg pr år i planperioden 6 mill. 

4. Ny kunstgressbane 11er – Lillestrøm Idrettspark 8 mill. 

5. Fedrelandet klubbhus – rehabilitering eller nybygg (planlegging) 9 mill. 

6. Hvaltjern skistadion – klubbhus (planlegging) 15 mill. 

 

6.3 Prioritering kostnadskrevende anlegg som mangler finansiering I det følgende vises 

prioriteringsrekkefølgen over kostnadskrevende anlegg i Temaplanen (over 15 millioner kroner). 

Prioriteringene må følges opp med bevilgninger ved kommunens årlige budsjettbehandling. Større 

kostnadskrevende anlegg kan ofte endre prioritering i løpet av planperioden, da de gjerne «lever sitt 

eget liv». Med dette menes at det må avklaringer til, som for eksempel detaljregulering av 

Fribergjordet, byggingen av skole på Skjervagapet i Lillestrøm, samt eventuell utvikling av basseng på 

Strømmen i regi av Thon-gruppen. Beløpene i tabellen er den kommunale andelen i prosjektet inkl. 

mva. og eksklusive spillemidler og man bør for 2021 sette av midler for nødvendig forprosjektering av 

følgende anlegg.  

Prioritet Anlegg Kostnad 

1. Skjerva skole – flerbrukshall 50 mill. 

2. 

Sørumsand Idrettspark 

• Basseng 25m + 12,5m 

• Dobbel flerbrukshall  

• Basishall for turn  

240 mill.  

 Er noe uklart eller det er ønskelig med ytterligere opplysninger – så ta kontakt.  

 

Lillestrøm idrettsråd 
 
 

Arne Kalstadstuen (sign)                                                                                                Elin Vikane (sign) 
leder                                                                                                                                   nestleder 


