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BALLBINGE ULLERÅL SKOLE

Forslag til vedtak:
Bygging og finansieringsplan for ballbinge på Ullerål skole godkjennes. Investeringen
forutsettes samlet sett å bli kostnadsfri for kommunen.

Beskrivelse av saken
Ullerål skole v/FAU søker i 2012 om spillemidler for å bygge ballbinge på Ullerål skoles
område. Søknaden om spillemidler blir satt opp på kommunens søknadsliste om
spillemidler i 2012. Kommunens regelverk tilsier at bygging på kommunal grunn skal ha
politisk vedtak. Anlegget kom ikke inn i kommunens investeringsbehov ved budsjettarbeidet
for 2012.
En ballbinge vil stimulere barn fra nærmiljøet til økt fysisk aktivitet. Fotball og andre
ballaktiviteter er populære blant elever ved skolen og anlegget vil bli en naturlig
videreføring av ideen om et utemiljø som stimulerer til aktivitet. Etter skoletid skal
ballbingen være et samlingssted for dem som ønsker å drive uorganisert fysisk aktivitet.
Nærmiljøanlegg, som eksempelvis en ballbinge, vil være et lavterskeltilbud for fysisk
aktivitet i et lokalsamfunn. Som et folkehelsetiltak er slike initiativ fra lokalmiljøet meget
positivt. Tiltaket er også et godt eksempel på samarbeid mellom frivillige og kommunen for
aktivitetstilbud med lokal forankring.
Ballbingen på Ullerål vil bli det 8. nærmiljøanlegget i Ringerike kommune. Initiativet til en
ballbinge som nærmiljøanlegg kommer i stor grad fra FAU ved en skole eller en lokal
velforening. Anlegget innvilges også spillemidler som et nærmiljøanlegg og ikke som et
kommunalt skoleanlegg. Momsrefusjonsordningen gjør likevel at kommunen må stå som
formell eier av anlegget og i praksis blir anleggene som oftest lagt i tilknytning til et
skoleanlegg slik praksis også er i Ringerike kommune.

Økonomiske forhold
Momsrefusjon knyttet til investering i ballbinge forutsetter kommunalt formelt eierskap.
For at momsrefusjonen skal kunne tilbakeføres til prosjektet, må investeringen godkjennes i
investeringsbudsjettet for kommunen. Kommunen som eier legger ut investeringen, men får

refundert pengene i tråd med finansieringsplanen. I realiteten blir investeringen kostnadsfri
for Ringerike kommune.
Kostnadsoversikt:
Fundamentering kr 25.000
Scansis løkka ballbinge kr 112.500
Fundamentplanter kr 5.900
Lysmaster kr 15.900
Kunstgress kr 68.900
Frakt kr 6.800
Banekost. kunstgress kr 1.950
Dugnad kr 99.300
Sum kr 336.250
Ballbingen blir i sin helhet finansiert av spillemidler og bidrag som følger:
Spillemidler kr 168.000
Dugnad kr 99.300
Bruk av egenkapital kr 70.000
Sum 337.425
Kontering på investeringsutgift og finansiering blir som følger:
023000.656000.381.0246 kr 338.000
073000.656000.381.0246 kr 168.000
077000.656000.381.0246 kr 170.000

Rådmannens vurdering
Ut fra regelverket, praksis og erfaring i saker om ballbinger/nærmiljøanlegg, er vedtaket i
stor grad av formell karakter uten reelle kostnadskonsekvenser for Ringerike kommune.
Rådmannen anbefaler at det bygges ballbinge på Ullerål skole ut fra ønsket om økt fysisk
aktivitet blant barn og unge i lokalmiljøet. Rådmannen anbefaler derfor at det vedtas å
investere i ballbingen under forutsetning av at finansieringsplanen følges slik at det totalt
sett blir kostnadsfritt for Ringerike kommune.
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