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Innspel til økonomiplan for 2018-2021 

 

1. Innleiing 

I samband med formannskapet si innstilling til økonomiplan for 2018-2021 og årsbudsjett for 
2018, ønskjer Sogndal idrettslag («SIL») å kome med eit innspel til punkt 4.2.5. «Kultur» i 

utkastet til plan.1  Endeleg økonomiplan og budsjett skal vedtakast av kommunestyret den 14. 
desember 2017, og SIL ønskjer at forslaget vert inntatt i formannskapet si innstilling til 

kommunestyret. 

 
2. Tilskot til bruk av idrettshall 

I planen slik den no føreligg er det under «Nye tiltak» på side 30 lagt inn i budsjettet at kr. 
100 000 skal nyttast til tilskot til bruk av idrettshallen. Det framkjem ikkje korleis midlane 

tenkast fordelt. SIL vil føreslå at beløpet vert auka til kr. 250 000 i årleg støtte til Sogndal 

idrettsråd til fordeling (støtte) til tilslutta idrettslag. Midlane skal nyttast til å yte støtte til 
idrettslag som har store utgifter til leige av innandørs idrettsareal.  

 
Vi vil i det følgande gjere reie for kvifor SIL meiner at ei slik auke til idretten både er velgrunna 

og naudsynt.  

 
Reforhandling av leigeavtale med Sognahallen  

I 2018 går leigeavtalen for Sognahallen ut, og det går fram av økonomiplanen at Sogndal 
kommune må reforhandle denne. I denne avtala har Sognal kommune bl.a. bunde seg til å yte et 

tilskot på kr. 250 000 til Sognahallen (beløpet er sidan justert etter konsumprisindeksen). Beløpet 

var opphaveleg tiltenkt å sikre idrettsorganisasjonane si leigetid i hallen. Før avtalen kom i stand 
gjekk dette beløpet til Kontaktrådet (forløparen til dagens Idrettsråd) som delte det ut til 

idrettslaga etter behov. Midlane har diverre ikkje fungert som dei skulle, ettersom Sognahallen 
ikkje har kunne nyttast av breddidrettar utanom fotball og klatring. For meir info om årsaka til 

dette synar vi til SIL si høyringsuttale i samband med sak om ny fleirbrukshall. 

 
SIL vil også vise til Sogndal idrettsråd sitt høyringssvar i samband med sak om ny fleirbrukshall 

der idrettsrådet skriv at idretten har behovet for rimelege kår for idrett for barn og unge. Beløpet 
på kr. 250 000,- vil vere starten på ei opptrapping av langt større støtte til barne-idretten enn 

Sogndal kommune har løvd dei siste åra.  

 
SIL har vidare i møte med ordførar og Ole Gunnar Krakhellen, samt i individuelle møter med dei 

ulike politiske partia argumentert for at midlane som per i dag går inn i Sognahallen, no bør 
førast tilbake til Idrettsrådet. Om ein vel å gjere dette ved å ta pengane ut av leigeavtalen med 

Sognahallen, eller ved å gi eit eige tilskot til Idrettsrådet må bli opp til politikarane.  

 
 

                                                           
1 Planen er funne her http://sogndal.custompublish.com/ato/esa62/document/1-okonomiplan-2018-2021-og-
budsjett-2018.17043492d17043227.7da95a1768.pdf  

http://sogndal.custompublish.com/ato/esa62/document/1-okonomiplan-2018-2021-og-budsjett-2018.17043492d17043227.7da95a1768.pdf
http://sogndal.custompublish.com/ato/esa62/document/1-okonomiplan-2018-2021-og-budsjett-2018.17043492d17043227.7da95a1768.pdf


Kommuneplan og KOSTRA tal for 2016 

Kommuneplanen er det overordna styringsdokument som inneheld målsetjingar og 
hovudprioriteringar for kommunen i eit 12 års perspektiv og skal vere styrande for kommunen 

sine prioriteringar. I samfunnsdelen framkjem kommunen sin visjon, overordna mål og 

satsingsområder. I samfunnsdelen til Sogndal kommune sin kommuneplan for 2010-2022 er det 
eit eiget punkt for «Idrett og friluftsliv». Her er det mellom anna innteke følgjande: 

 
«Vi skal vere blant dei fremste kommunane i landet på fysisk aktivitet og folkehelse.»  

 

«Vi skal ha eit samarbeid med lag, organisasjonar og institusjonar for å leggje til rette 

for aktivitetar på alle nivå innafor idretten. Samarbeidet skal og vere slik at vi kan 

samordne drift og utbygging av anlegg og tilrettelegging for fysisk aktivitet.»  

 

Det er SIL si klare oppfatning at Sogndal kommune har som klar målsetting å satse på idretten 

gjennom samarbeid med idrettslag og organisasjonar. Det er difor overraskande at Sogndal 
kommune ikkje i større grad vel å prioritere økonomisk støtte til idretten.  

 
KOSTRA tal for 2016 visar at Sogndal kommune prioritera barneidretten i liten grad samanlikna 

med andre kommunar i fylket og KOSTRA gruppe 8, som Sogndal kommune er ein del av.  

 
Tabellane nedanfor viser kor Sogndal kommune ligg i forhold til andre kommunar i fylket.  

Tabell 1 syner netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg i forhold til 
kommunen sine totale driftsutgifter i % (for 2016). Her ser vi at Sogndal kommune ligg på botn. 

 
TABELL 1 

 

1422 Sogndal Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg  0,1 

1434 Førde Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg  0,3 

1451 Stryn Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg  0,4 

1418 Balestrand Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg  0,5 

1445 Eid Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg  0,5 

1424 Lærdal Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg  0,8 

1401 Flora Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg  1,1 

1421 Leikanger Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg  1,2 

1428 Luster Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg  1,6 

1426 Årdal Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg  1,9 

1423 Aurland Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg  2,8 

1416 Høyanger Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg  3,5 

 

  



Tabell 2 viser netto driftsutgifter til idretten pr. innbyggjar for 2016. Her ligg Sogndal under 

gjennomsnittet.  
 
TABELL 2 

 

1430 Årdal Netto driftsutgifter til idrett per innbygger 18 

1416 Høyanger Netto driftsutgifter til idrett per innbygger 43 

1438 Førde Netto driftsutgifter til idrett per innbygger 63 

1425 Leikanger Netto driftsutgifter til idrett per innbygger 75 

1455 Stryn Netto driftsutgifter til idrett per innbygger 115 

1401 Flora Netto driftsutgifter til idrett per innbygger 127 

1449 Eid Netto driftsutgifter til idrett per innbygger 131 

1426 Sogndal Netto driftsutgifter til idrett per innbygger 155 

1437 Jølster Netto driftsutgifter til idrett per innbygger 161 

1434 Askvoll Netto driftsutgifter til idrett per innbygger 263 

1418 Balestrand Netto driftsutgifter til idrett per innbygger 276 

1432 Luster Netto driftsutgifter til idrett per innbygger 349 

1417 Vik Netto driftsutgifter til idrett per innbygger 677 

 
 

Tabell 3 visar netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg pr. innbyggjar for 2016. Her ligg 
Sogndal nest nedst.  
 

TABELL 3 

 

1431 Askvoll Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger 26 

1423 Sogndal Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger 50 

1435 Førde Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger 159 

1452 Stryn Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger 223 

1446 Eid Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger 276 

1418 Balestrand Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger 566 

1425 Lærdal Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger 599 

1401 Flora Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger 684 

1422 Leikanger Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger 803 

1429 Luster Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger 1181 

1427 Årdal Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger 1278 

1416 Høyanger Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger 2524 

1424 Aurland Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger 2728 

 
 

KOSTRA gruppe 08 – Sogndal kommune er ein del av denne gruppa 2016 

Netto driftsutgifter kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (f381) i forhold kommunen 

sine totale driftsutgifter i % 0,8 

Netto driftsutgifter til idrett per innbygger 167 

Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger 434 

 



Samla viser tala at Sogndal sine innbyggjarar ikkje kjem særskilt godt ut av støtta kommunen gir 

til idretten samanlikna med andre kommunar i fylket. Samanliknar vi Sogndal med tilsvarande 
KOSTRA-kommunar i KOSTRA gruppe 8 er det heller ikkje oppløftande lesnad.   

 

Tilhøva blir ikkje betre når ein ser kva tilskot Sogndal kommune har rapporter inn på KOSTRA 
funksjon 380.  I KOSTRA rettleiaren står fyljande om kva som skal førast på KOSTRA funksjon 

380: 
 

380  Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 

1. Utgifter og inntekter knyttet til idrettsaktiviteter i kommunal regi, herunder utgifter 

til inventar og utstyr som benyttes til aktivitetene.   

2. Drifts- og anleggsstøtte til idrettsorganisasjoner. - Støtte til drift, vedlikehold og 

investeringer i idrettsanlegg eid av andre, - støtte til idrettsarrangementer.   

3. Alle utgifter til drift, vedlikehold og påkostning av kommunale idrettsanlegg føres 

på funksjon 381.   

 
På KOSTRA funksjon 381 er det for 2016 ei føring på kr. 397.091. Det er knytt til avskrivingar 

av anlegg, elles ingenting ført på den funksjonen.  På KOSTRA funksjon 380 har Sogndal 
kommune derimot ført følgjande utgifter:  

 

Utbetalte tilskot KOSTRA funksjon 380, Sogndal kommune 2016 Beløp Merknad 

BRATT MORO AS 300 000 Fast årleg tilskot 

SOGNDAL SKISENTER DRIFT AS 150 000 Fast årleg tilskot 

SOGN RIDE-OG TRAVSELSKAP 20 000 Fast årleg tilskot 

KAUPANGER IDRETTSLAG 36 900 Fast årleg tilskot 

NORANE IDRETTSLAG 8 200 Fast årleg tilskot 

 

Tala viser at Sogndal kommune brukar totalt kr. 65 100,- i året på tilskot til idrettslaga i 
kommunen. Vi gjer merksam på at SIL, som er Sogndal kommunen sitt største idrettslag, ikkje 

mottek direkte tilskot frå kommunen. Summen av tilskota til andre idrettslag i kommunen er eit 

marginalt beløp når kommunen dei siste 6 åra har eit netto driftsresultat nesten 204 millionar. 
 

SIL er på ingen måte i mot at Sogndal kommune yt årlege tilskot på kr. 300 000 til Bratt Moro 
AS. Bratt Moro AS er jamvel ei solid kommersiell verksemd, og SIL stiller seg difor spørjande 

til om det er korrekt å føre dette beløpet på KOSTRA funksjon 380.2. Løyvingane til Bratt Moro 

aukar beløpet ført på KOSTRA funksjonen 380 med 140 %.   
 

3. Sognal kommune sin økonomi 

Det går fram av økonomiplanen at Sogndal kommune har hatt ei solid økonomi dei siste åra.  Det 

tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) skrev den 1. mars 

2017 et notat om den økonomiske situasjonen i kommunesektoren. Her skriv dei: 
 

«Netto driftsresultat som hovedindikatoren for økonomisk balanse i kommunesektoren. 
Netto driftsresultat viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger og investeringer 

etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt» . 

 

                                                           
2 https://www.proff.no/selskap/bratt-moro-as/sogndal/aktivitetsarrang%C3%B8rer/IGFHFFG09M6/  

https://ressursportal.no/Fil/Details/43113
https://ressursportal.no/Fil/Details/43113
https://www.proff.no/selskap/bratt-moro-as/sogndal/aktivitetsarrang%C3%B8rer/IGFHFFG09M6/


Netto driftresultat er altså hovudindikator for kor mykje som kan disponerast etter at 

driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. I Sogndal kommune dei siste 6 åra har driftsresultatet 
vore slik det går fram av tabellen nedanfor:  
 

NETTO DRIFTSRESULTAT - Sogndal 

kommune3 

2011                  17 245 000     

2012                  29 742 000     

2013                  38 596 000     

2014                  24 816 000     

2015                  35 424 000     

2016                  57 846 000     

Sum               203 669 000     

Som det går fram av økonomiplanen har departementet tilrådd at ein kommune bør ha eit 

driftsresultat på 1,75 %. Sogndal kommune har eit netto driftsresultat på 7,91 % i 2016. Dette 
viser ein solid økonomi, og stettar SIL si oppfatning om at Sogndal kommune har råd til å bidra i 

større grad til idretten. 

4. Oppsummering 

Sogndal kommune har som overordna mål å vere blant dei fremste kommunane i landet på fysisk 

aktivitet og folkehelse. Likevel visar KOSTRA tal at Sogndal sine innbyggjarar ikkje kjem 
særskilt godt ut av støtta kommunen gir til idretten samanlikna med andre kommunar i fylket. 

Dette til tross for at kommunen ikkje manglar pengar til å gi slik støtte.  

SIL ber på denne bakgrunn om at beløpet som er satt av til tilskot til bruk av idrettshallen vert 

auka til kr. 250 000 i årleg støtte til Sogndal idrettsråd til fordeling (støtte) til tilslutta idrettslag.  

 

Med helsing, 

Lilly Schøyen 

- kst. leiar for SIL- 

                                                           
3 Kjelde SSB 29.11.17: Tabell: 04949: Økonomisk oversikt, driftsregnskap, konsern - komm (K)  


