
Lørdag 10.11.2012 



 1)Politisk lobbying 

 2)Treningskontaktkurs 

 3) Integrering 



Orgleddnummer Orgleddnavn Total 

IR1256 Meland Idrettsråd 3360 

KL12560004 Kvernbit IL 1159 

KL12560006 Nordre Holsnøy IL 537 

KL12560007 Nordhordland Seilforening 117 

KL12560008 Nordhordland Sportsskyttarlag 39 

KL12560009 Frekhaug Volleyballklubb 12 

KL12560010 Meland Golfklubb 1268 

KL12560014 Nordhordland padleklubb 149 

KL12560015 Meland Ride og Kjøre Klubb 14 

KL12560016 Skinfakse Rytterklubb 13 

KL12560017 Meland Motorsport Klubb 52 

7000 innbyggere, 10 idrettslag, 3360 medlemskap 
 







 Leirdalen: kunstgress, løpebane, klubbhus  

 Meland Motorsport  

 Meland Golf  

 Stiftelsen Meland Aktiv: idrettshall  

 Fossemyra: 2 x kunstgress, liten grusbane 

 Padleanlegg: klubbhus 

 Skytebane (Meland Skytterlag) 

 Diverse Nærmiljøanlegg 



 Idretten eier og driver anleggene selv 

 Kommunalt drift og vedlikeholdstilskudd 
utgjør 150.000 i året til fordeling 

 Det nye anlegget i Leirdalen er eiet av Meland 
kommune, og driftes av Nordre Holsnøy IL 
etter en driftsavtale(150.000)  

 Uten økonomisk tilskudd fra Trond Mohn, 
ville ikke de store idrettsanleggene sett 
dagens lys 

 

 



 Presentasjon av idretten i forkant av partiers 
partiprogram( H, V, Krf og Frp) 

 Folkemøte om idrettens kår i Meland i forkant 
av kommunevalget 

 Presentasjon av idretten i ULK 

 Presentasjon av idretten i Meland 
kommunestyre 



 



 Representanter fra Askøy presenterte 
”Askøymodellen” 

 Politikerne innstilt på å utrede en fremtidig 
model for Meland 

 I møte ULK 20.04.2010, vedtak 

 ”Utval for levekåropprettar ei arbeidsgruppe, med sikte på å leggje fram ein modell for 

framtidig drifting av idrettsanelgg i meland kommune” 

 5 medlemer fra idretten, to representanter fra 
ULK med vararepresentanter, samt en 
representant fra administrasjonen 



 Etter det andre møte i arbeidsgruppa, ba 
gruppa Meland kommune om eit konkret 
mandat. 

 ULK møte 29.11.2011 vart følgjande vedteke: 

 Arbeidsgruppen skal komme med innstilling 
om hvordan fremtidig eier, drifts og 
vedlikeholdsstruktur bør utformes. 
Arbeidsgruppen skal gi konkrete innspill til 
fremtidige løsninger. 

  

 



 Arbeidsgruppen har diskutert i detalj hvilke utgifter 
kommunen bør overta ansvaret for. Under er en 
prioritert rekkefølge av hva som bør løses i 2012: 

 Inngå driftsavtale med flere idrettslag etter modell fra 
Leirdalen 

 Betale strømregninger ved alle idrettsanlegg 

 Betale husleie for lokaler som idrettslag benytter 
 Ingen kommunale avgifter for idrettsanlegg 

 Sørge for ”vaktmestertjenester” ved idrettsanlegg. 
Vinterstid; brøyting og salting av veier til anleggene. 
Sommerstid; stell av parkområder og gjennomspyling 
av drensrør. 

   
 



 Øke økonomisk tilskudd til Stiftelsen Meland 
Aktiv, slik at idretten slipper å betale lokalleie 
til Stiftelsen Meland Aktiv 

 Inngå årlig vedlikeholdsavtale av lysanlegg 
tilknyttet idrettsanlegg 

 Være med å finansiere innkjøp av nødvendig 
drifts utstyr 

 



 Etter 6 møter i arbeidsgruppa ble innstillinga 
lagt fram for utval for levekår. 



 ”Utval for levekår takkar for ei særs grundig 
og god tilbakemelding og innstilling frå 
arbeidsgruppa. Utvalet ber om at innstillinga 
vert teke inn i budsjettarbeidet når 
økonomien er i balanse og det er rom for å 
legge inn nye tiltak i driftsbudsjettet. I 
mellomtida ber utvalet om at dialogen 
mellom administrasjonen og 
idrettsorganisasjonane held fram og at ein 
søkjer samarbeid der det er mogeleg innafor 
fastsette rammer.” 
 



 ”Utval for levekår takkar for ei særs grundig 
og god tilbakemelding og innstilling frå 
arbeidsgruppa. Utvalet ber om at innstillinga 
vert teke inn i budsjettarbeidet når 
økonomien er i balanse og det er rom for å 
legge inn nye tiltak i driftsbudsjettet. I 
mellomtida ber utvalet om at dialogen 
mellom administrasjonen og 
idrettsorganisasjonane held fram og at ein 
søkjer samarbeid der det er mogeleg innafor 
fastsette rammer, t.d. snømåking.” 




