Vestby kommune

Saksutskrift
Søknad om utgiftsdekning - Snøproduksjon - Son Slalomklubb
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/01313-2
Ida Marthinsen

Saksgang
1 Formannskapet

Møtedato
06.05.2019

Saknr
29/19

Formannskapets behandling 06.05.2019:
Representanten Annette Mjåvatn (Ap) la frem et fellesforslag fra Ap, SP, V og Bygdl:
Soon Slalomklubb gis en ekstraordinær støtte på kr. 100.000 for 2019. Støtten gis med
bakgrunn i søknaden fra Slalomklubben. Beløpet dekkes av formannskapets
disposisjonskonto.
Votering:
Fellesforslaget fra Ap, SP, V og BYDL ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak 06.05.2019:
Soon Slalomklubb gis en ekstraordinær støtte på kr. 100.000 for 2019. Støtten gis med
bakgrunn i søknaden fra Slalomklubben. Beløpet dekkes av formannskapets
disposisjonskonto.

Saksutskriften bekreftes
Vestby, 7.mai 2019

Christin Boretti Westby
enhetsleder - Fellestjenesten

Dokumentet er elektronisk godkjent

Postadresse
Postboks 144
1541 Vestby
post@vestby.kommune.no

Besøksadresse
Telefon
Rådhuset, Rådhusgt. 1
Telefaks
1540 Vestby
www.vestby.kommune.no

64 98 01 00
64 98 01 01

Org.nr.
Bankgiro

943 485 437
1613.07.00342
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Saksfremlegg
Rådmannens innstilling:
Son Slalomklubb innvilges ikke støtte for å dekke utgifter til snøproduksjon.

Vedlegg:
E-post - Forbruk vann til snøproduksjon Son Slalomklubb
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SAKSUTREDNING:
Sammendrag:
Son Slalomklubb ønsker å finne en løsning for å dekke utgiftene knyttet til kostnader
rundt snøproduksjon. I februar 2019 fikk Son Slalomklubb en faktura på vannavgift på
underkant av 200 tusen kroner. Det er vesentlig høyere enn tidligere år.
Med bakgrunn i selvkostprinsippet og likhetsprinsippet anbefaler rådmannen at
kommunen ikke dekker utgifter til snøproduksjon. Son Slalomklubb har sendt inn
søknad i forbindelse med «tilskudd til kulturarbeid», hvor det står beskrevet at de
ønsker generelt tilskudd til å dekke løpende utgifter, som strøm og vann. Søknaden blir
behandlet på lik linje med de andre idrettslagene som har søkt om driftstilskudd.
Bakgrunn for saken:
Son Slalomklubb har vært i kontakt med kommunen vedrørende å finne en løsning for å
dekke utgiftene Son Slalomklubb har til snøproduksjon (vannavgift), se vedlegg.
Slalåmbakken driftes frivillig av Son Slalomklubb. I februar 2019 fikk slalåmklubben en
faktura på vannavgift på underkant av 200 tusen kroner. Det er vesentlig høyere enn
tidligere år.
Oversikten under viser antall kubikk Son Slalomklubb har brukt fra 2016 til 2018. I 2018
har Son Slalomklubb et forbruk som er om lag 3,5 ganger større enn 2017.
År
Forbruk (antall kubikk)
2016
3167 m³
2017
2439 m³
2018
8830 m³
Son Slalomklubb kan fortelle at grunnen til den store økningen i forbruk er innkjøp av
nye og moderne snøkanoner i 2017. Bruk av de nye snøkanonene gjorde at de hadde
åpent 85 dager i 2018 og 65 dager så langt i 2019. I 2017 var det til sammenlikning
åpent 12 dager.
Son Slalomklubb forteller videre at sesongen 2018 og 2019 kommer til å være
standarden fremover, så lenge det er kaldt og de kan produsere snø. Med tanke på
innkjøpet og investeringen i nye og bedre snøkanoner, som gjør at de kan ha flere
dager oppe, ser det ut til at Son Slalomklubb ikke har tatt høyde for økte driftskostnader
knyttet til investeringen.
Økonomiske konsekvenser:
Det er ingen økonomiske konsekvenser utover bruk av midler fra tilskuddsordningen
«tilskudd til kulturarbeid».
Vurdering:
Priser:
Sammenligner vi med andre mindre bakker i Oslo/Akershus, som driftes av lokal
alpinklubb, eksempelvis Ingierkollen Slalåmsenter og Sloreåsen Alpinbakke, har
slalåmbakken i Son vesentlig lavere priser på dagskort og sesongkort. Son Slalomklubb
har selv sagt at de ønsker å holde prisene nede slik at alle kan få delta. Det er verdt å
merke seg at slalåmbakken i Son er noe mindre i størrelse og helningsgrad, samt at de
har noe kortere åpningstider.
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Hvem
Slalåmbakken i Son
Sloreåsen Alpinbakke
Ingierkollen Slalåmsenter

Type kort
Sesongkort
Dagskort
Kveldskort
Sesongkort
Dagskort
Kveldskort
Sesongkort
Dagskort
Kveldskort

Pris
1 200 / 600 kr
100 kr
50 kr
1 900 kr
200 kr
175 kr
3 400 kr
280 kr
280 kr

Selvkostprinsippet:
Kommunestyret har vedtatt at kommunens kostnader til å produsere vann skal dekkes
etter selvkostprinsippet. Det vil si at kommunens samlede merkostnader til å til å
produsere vann skal dekkes gjennom betaling fra de som forbruker vann. Prinsippet
med selvkost er at de som forbruker tjenesten skal betale for den.
I statlige retningslinjer for beregning av selvkost fremkommer det at brukerne kun skal
betale for de tjenester de selv har nytte av, samt at dagens brukere ikke skal subsidiere
brukere til senere generasjoner (generasjonsprinsippet).
Dersom Son Slalomklubb skulle fritas for betaling av sitt vannforbruk, ville det innebære
en ny praksis i Vestby kommune, hvor en går bort i fra at den som forbruker tjenesten
selv skal betale for den. I tillegg veltes kostnaden over på de resterende brukerne av
vann i Vestby kommune. Det vil si at de resterende brukerne, i tillegg til å betale for sitt
forbruk av vann, også må betale for Son Slalomklubb sitt forbruk. Etter rådmannens
oppfatning vil dette stride mot selvkostprinsippet, og rådmannen er av den oppfatning at
det ikke vil være anledning til å frita en lokal forening fra å betale kommunale avgifter.
Likhetsprinsippet:
Forespørselen blir også vurdert ut fra likhetsprinsippet. Det er flere idrettslag som drifter
sine egne anlegg, eksempelvis Soon Tennisklubb, Soon Golfklubb og Soon
Seilforening, som har kostnader knyttet til kommunale avgifter.
Dersom kommunen går inn og gir støtte tilsvarende kommunale avgifter, eller gir en
annen form for driftsstøtte til ett idrettslag, bør kommunen også vurdere dette til andre
idrettslag som drifter sine egne anlegg. Kommunen har tidligere fått lignende spørsmål
fra andre idrettslag, der kommunen har sagt nei til støtte.
Ser vi nærmere på kostnadene Son Slalomklubb har knyttet til vann og strøm ser det
slik ut:
Regnskap
Budsjett
2015
2016
2017
2018
2019
Renovasjon, vann, avløp 88 533
1 283
75 903
12 394
80 000
Strøm
48 828
59 524
71 189
83 875
70 000
Soon Seilforening har til sammenligning følgende kostnader:
Regnskap 2018
Budsjett 2019
Kommunale avgifter
34 663
45 000
Lys, varme
57 266
55 000
Idrettslag kan søke på driftstilskudd gjennom «Tilskudd til kulturarbeid». Fristen er 15.
mars hvert år. Son Slalomklubb har ikke søkt om driftstilskudd i årets søknad, men har
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spesifisert i søknadsteksten at de ønsker generelt tilskudd til å dekke løpende utgifter,
som strøm og vann. Søknaden til Son Slalomklubb vil bli behandlet under
«driftstilskudd, på lik linje med de andre idrettslagene som har søkt.
Konklusjon:
Med bakgrunn i selvkostprinsippet og likhetsprinsippet anbefaler rådmannen at
kommunen ikke dekker utgifter til snøproduksjon.
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