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Hovedstyremøte  
Mandag 03.05.2021 kl. 1930 på Teams 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

35 Godkjenning av protokoll og innkalling Elin, Sverre 

36 ØHIL idrettspark - Status Sverre 

37 ØHIL idrettspark – Risikovurdering og kontrakt Petter, Kay, Sverre 

38 ØHIL idrettspark – Fordeling manglende EK Sverre 

39 ØHIL idrettspark – Fordeling driftskostnader Sverre 

40 Eventuelt Elin, Sverre 

 
 

 
Innkalt: Elin, Rune, Nikolai, Anders, Christian, Annette, Kristoffer, Henrik, Tom, Eivind, Petter, Kay, Sverre 
Forfall: Ingen 
 
Invitert: Ingen 
 
 
Kalender: 
 
3. juni kl. 1930 (regnskap Q1, håndball, møtekalender høsten, planlegge/vurdere ekstraordinært årsmøte) 
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Møtedato 03.05.2021 

 

Saksnummer 35 

Saksbehandler Elin, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Godkjenning av protokoll og innkalling 

Bakgrunn:  
 
Protokoll fra forrige styremøte (22.04.2021) er sendt på mail til HS og bandy/fotball (sak #33). Tillegg til sak 
#33 er oppdatert fra HS, og feil fordelingsnøkkel er rettet opp (30/30/40 til 40/30/30).  
 
Innkalling med saksunderlag til møtet 03.05.2021 er sendt ut på mail/Teams.   
 

Vedtak: 
 
Protokollen fra møtet 22.04.2021 og innkallingen til møtet 03.05.2021 er godkjent. 
 

Styrets bemerkninger: 
 
(Sverre: Protokollen publiseres ikke før vi har signert avtalen for prosjektet.) 
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Møtedato 03.05.2021 

 

Saksnummer 36 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn ØHIL idrettspark - Status 

Orientering:  
 
Byggesøknaden er ikke ferdigbehandlet av kommunen. Fristen var opprinnelig 29. april. Byggesaken kan 
følges her. Det er fortsatt ikke avklart/godkjent løsning for slokkevann. Saksbehandler i kommunen følges 
opp av vår ansvarlige søker (Liv Stensaker) i samarbeid med Sverre. 
 
Meddelelse med tilbuds-/avslagsbrev ble sendt til tilbyderne tirsdag 27. april. I tilbudsbrevet forutsettes det 
godkjent rammetillatelse.  
 
Klagefristen er 10 dager (7. mai), og sladdede dokumenter ble oversendt entreprenøren som ikke fikk 
tildelingen 3. mai. Det vurderes å klage.  
 
Vedlagt er tilbudsbrevet (vedlegg 2) og avslagsbrevet, inkl vekting ihht kriteriesettet (vedlegg 3).   
 

Styrets bemerkninger: 
 
 

  

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/byggesak/wfinnsyn.ashx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2020018536&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/byggesak/wfinnsyn.ashx?response=arkivsak_detaljer&arkivsakid=2020018536&
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Møtedato 03.05.2021 

 

Saksnummer 37 

Saksbehandler Petter, Kay, Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn ØHIL idrettspark – Risikovurdering og kontrakt 

Bakgrunn:  
 
Hovedstyret besluttet i møtet 22. april å samle prosjektgruppa til en gjennomgang av kontrakten og 
risikovurderinger, før avtalen inngås.  
 
Beslutningen fra tidligere om å gjøre dette til en totalentreprise ble gjort for å minimere risikoen for 
kostnadsoverskridelser, da ansvaret legges på entreprenøren.  
 
Kontrakten som skal benyttes er NS 8407.  
 

«Totalentreprise 
NS 8407 skal brukes i kontrakter der totalentreprenøren påtar seg hele eller vesentlige deler av prosjekteringen 
og utførelsen av et bygg- eller anleggsarbeid for byggherren.» 

 

Risikoen i forhold til selve prosjektet, inkl grunnarbeider anses fra prosjektgruppa som svært liten. Det er gjort 
grunnundersøkelser og befaringer, og den eksisterende banen har ligget stabil siden 80-tallet, (med de 
erfaringene vi har). Beskrivelsene i konkurransegrunnlaget er detaljerte og gode, og vi anser at ansvaret med 
det er overlatt til entreprenøren. 

 

Vedlagt sakspapirene er et foreløpig utgangspunkt til avtale. Avtalen er tilpasset prosjektets størrelse og 
irrelevante kapitler er fjernet. Det som i gjenstående dokument er strøket ut foreslås slettet og det som er 
markert gult må diskuteres/avklares videre, før oversendelse til tilbyder. Tilbyder vil få muligheten til å komme 
med sine innspill før avtaleinngåelse.  

 

Vedlagt sakspapirene er en skisse til format på framdrifts- og betalingsplan (vedlegg 5, kun ment som 
illustrasjon). Arbeidet skal kontrolleres i henhold til denne, før fakturering ihht milepæler. Enighet om planen 
avklares med tilbyder.  

 

Vedtak: 
 
Videre arbeid inn mot avtaleinngåelse kan iverksettes etter denne planen:  
 

- Forslag til kontrakt med vedlegg ferdigstilles av prosjektgruppa 
- Forslaget gjennomgås av en advokat fra Sands 
- Forslaget med evt justeringer sendes tilbyder 
- Ved ingen/mindre ønsker om justeringer fra tilbyder, kan daglig leder signere avtale med tilbyder 

 

Styrets bemerkninger: 
 
Det må i avtalen komme klart fram at kontrakten er knyttet til tilbudet/prosjektet med en fast pris, til avtalt 
tid. Krav til endringsmeldinger må komme klart fram. 
 
Et mål om å ferdigstille prosjektet, inkludert kunstgressdekke, før vinteren er viktig.  
 
Hovedstyret ønsker bruk av 3-parts kontroller underveis (for eksempel Norconsult) ved viktige milepæler i 
prosjektet.  
 

  

https://www.standard.no/no/nyheter/nyhetsarkiv/bygg-anlegg-og-eiendom/2013/ny-ns-8407-og-ns-8417/?gclid=Cj0KCQjw4ImEBhDFARIsAGOTMj-IN7kOLtMi8_ZNvdYRHKI26dax-a02_302I3NsgSyqpnYPZEITJrIaAopiEALw_wcB
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Møtedato 03.05.2021 

 

Saksnummer 38 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering/Beslutning 

Saksnavn ØHIL idrettspark – Fordeling manglende EK 

Bakgrunn:  
 
ØHIL idrettspark blir i store deler finansiert av offentlige støtteordninger. Basert på «tilbud 2», som ble 
presentert i hovedstyremøtet 22. april, var «manglende EK» beregnet til 6,1 MNOK. Daglig leders foreslåtte 
fordeling til den utvidede prosjektgruppen og hovedstyret var at bandy og fotball forpliktet seg til 2,0 MNOK 
hver. Forslaget ble diskutert i møtet 22.04 og besluttet diskutert og forankret i styrene i fotball og bandy før 
endeling beslutning i hovedstyret 3. mai.  
 
Etter styremøtet ble siste tilbud presentert, og oppdatert presentasjon ble sendt til hovedstyret, 
prosjektgruppen og fotball- og bandystyret 27. april. Daglig leder har i oppdatert oppsett foreslått at ØHIL 
bandy og ØHIL fotball med reduksjonen forplikter seg til ansvaret for 1,5 MNOK hver, av totalt 4,6 MNOK. 
 
Dette prosjektet er det første felles-anlegget i ØHIL, og en fordeling av det økonomiske ansvaret har fram til 
nå vært den enkelte idretts ansvar. For å sikre forutsigbarhet, både knyttet til dette prosjektet og videre drift 
av klubben/idrettene, er det svært viktig at eierskapet til manglende EK avklares.  
 
Det er naturlig at det i dette prosjektet aksepteres en vesentlig andel fra hovedklubben, som i stor grad er 
rettet mot nærmiljøet. Dette i tillegg til ansvaret for gjennomføring og eventuelle overskridelser/forskuttering.  
 
Realisering av anlegget vil medføre økte inntektsmuligheter for idrettene (flere aktive, flere og bedre 
arrangementer).  
 
Det arbeides videre med større sponsorer.  
 
Bandy- og fotballstyret har behandlet siste forslag. I vedlegg 6 til sakspapirene er tilbakemeldinger fra hver 
av idrettene samlet i et felles notat.  
 
Klubben har en solid økonomi, fordelt på alle våre avdelinger, og det er ingen større, planlagte investeringer. 
Interne lån fra andre grupper vil ikke påvirke den normale driften for øvrige idretter.  
 

Vedtak: 
 
ØHIL bandy og ØHIL fotball sine andeler for «manglende EK» settes til kr. 1,5 MNOK (maksimalt). Øvrig 
behov for EK ivaretas av klubben; ØHIL (HS).  
 
Ved flere private givere/større sponsorer til ØHIL idrettspark, skal disse deles i 3 (bandy, fotball, ØHIL 
(HS)), for å redusere «manglende EK».  
 
Rentefrie lån innvilges fra oppspart EK fra øvrige avdelinger i ØHIL i inntil 3 år. ØHIL (HS)/bandy/fotball kan 
ikke gjøre andre/større ikke-budsjetterte investeringer før interne lån er nedbetalt. 
 
Alle inntekter ved framtidige arrangementer i ØHIL idrettspark skal (fortsatt) tilfalle de arrangerende 
idrettene (primært bandy og fotball). 
 
I hovedstyrets neste ordinære møte (3. juni) avklares behovet for å avholde et ekstraordinært årsmøte. Det 
vil da gjøres en vurdering knyttet til behovet for å gjenoppta økte medlemsavgifter i tråd med de siste 
årene, og behovet for et kortsiktig bank-lån for å sikre likviditet.  

Styrets bemerkninger: 
 
Når kontrakten er inngått, må god informasjon fra prosjektgruppa publiseres til våre medlemmer. Denne må 
inkludere forklaringer til avvik fra tidligere kostnadsoverslag og varsel om at fortsatt økt medlemskontingent 
vil kunne være nødvendig, fortrinnsvis i et år til (2022).  
 
En likviditetsanalyse/forecast skal forelegges styret i møtet 3. juni.  
 
Sverre informerer øvrige avdelinger om bruk av klubbens EK til interne lån i en periode.  
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Møtedato 03.05.2021 

 

Saksnummer 39 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn ØHIL idrettspark – Fordeling driftskostnader 

Bakgrunn:  
 
Dette prosjektet er det første felles-anlegget i ØHIL, og en fordeling av det økonomiske ansvaret har fram 
til nå vært den enkelte idretts ansvar. 
 
Det gis driftsstøtte fra Bærum kommune til alle idrettsanlegg, og disse er knyttet til hver enkelt idrett.  
 
ØHIL har fått innvilget 0,5 MNOK i 2021 og 1,0 MNOK i årene som kommer.  
 
Driftstilskuddet til en kunstgressbane er pr 2020 kr. 53.901,- 
 

Vedtak: 
 

- Bandy har ansvaret for vinterdriften (is) (ultimo oktober til medio mars) 
- Fotball har ansvaret for sommerdriften (medio mars til ultimo oktober) 

 
Fordeling av driftsstøtte (inntill evt kommunale justeringer på satsene): 

- Fotball: 53.901,- 
- Bandy: 946.099,- 

 
Grunnet forventet ferdigstillelse av anlegget etter fotballsesongen, tilfaller hele driftstilskuddet i 2021 bandy.  
 

Styrets bemerkninger: 
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Møtedato 03.05.2021 

 

Saksnummer 40 

Saksbehandler Elin, Sverre 

Type sak Eventuelt 

Saksnavn Eventuelt 

Eventuelt:  
 
Nye krisepakker fra staten:  

- Regjeringen varsler en justering av den statlige krisepakke 4 til idretten. Veldig viktig for oss, da 
også inntektstap fra arrangementer vil bli inkludert, som i 2020.  

 
Bærumspakke 3 vedtatt: 

- Kriteriesettet blir i tråd med det Sverre foreslo for BIR og MIK (basert på aktivitetstallene fra 2019) 
og inntektstap i Q1 2021. Søknadsfrist er 20. mai. Det er satt av 5 MNOK i denne omgangen.  

 
Covid 19-smitte på et fotballag 30.04 

- Håndtert på en god måte i ØHIL. Smittespredningen som startet på en av våre ungdomsskoler er 
tilsynelatende stoppet.  

 
 

Styrets bemerkninger: 
 
 

 

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/stimuleringsordningene-for-2021-idretten-har-blitt-lyttet-til/

