
Det bes om at følgende sak redegjøres for i oppstallør- og medlemsmøte 

Sak om utebaneprosjektet, spørsmål til styret oktober 2016 

Bakgrunn 

Utebaneprosjektet har vært en sak i klubbens årsmøter og handlingsplan gjennom flere år. 

Bakgrunnen for prosjektet var at tidligere utebane drenerte særdeles dårlig. Den tålte veldig 

lite nedbør, slik at den ble våt og glatt. Den var bygd på en gammel fotballbane som 

inneholdt en del leire. 

Dette var bakgrunnen til at oppgradering av klubbens utebane var et prosjekt som det 

opprinnelig ble søkt tippemidler for. Tilbake til 2009 var prosjektet teknisk godkjent for 

søknad. I årsmøtedokumentet fra 1 5 mars 2009 står utebaneprosjektet oppført med en 

estimert totalkostnad på 579 000 NOK. Tippemiddelandelen var satt til 241 250. 

Budsjettet ble senere justert og tildelte tippemidler var i 2013 på 500 000 kr. Saken var til 

behandling i årsmøtet 2013 og vedtak om å søke lån på 500 000 ble vedtatt, men samtidig 

ble det etter forslag fra salen besluttet at lånet ikke skulle åpnes før ny sak kom tilbake for 

behandling. 

I årsmøtet 2014 ble også sak om utebanen behandlet og det ble vedtatt at klubben skulle 

'!Jøke-0111 lå11 r,~ totalt 1, 1 TMIII for~ftnanstere utebaneprosJekter,-delv1s som en forskuttering 

i forkant av utbetaling av tippemidler på 500 000. 

Anbudsprosess i 2014 viste at rimeligste tilbyder var Grav og Spreng AS med ca.1,340 mill 

(uten mva, arbeidene ble seinere gjennomført av dette entreprenørfirma. 

I årsmøteberetningen 2016 fra styret for regnskapsåret 201 5 ble følgende framlagt: 

«Utebaneprosjektet hadde en merkostnad på kr. 500 000. Dette skyldes at veien og 
dreneringen ned til utebanen var så dårlig, at den ikke tålte belastningen av maskinene som 
ble benyttet til utbedringen av banen. Klubben måtte derfor iverksette tiltak for å utbedre 
dette». 

Fra årsmøtereferatet mars 2016: 

Rune (Kufaas): Utebaneprosjektet overskridelsene ikke behandlet i styret. Anne Grete: 

»Behandlet i styret, men ikke protokollert.» På årsmøtet på spørsmål fra leder av 

kontrollkomiteen Ida Korsberg om ingen så det problemene med veien komme. Anne Grete 

«Nei» Veronica: «Veiene seig ut. Valget var å ikke reparere veiene og ikke ferdigstille 

prosjektet.» 



Styreprotokoll av 7. juni 2016 

«Under presentasjon fremkom det at utbedring av vei ligger inne i anbudet, TRSO kan derfor 
ikke holde leverandøren ansvarlig for merforbruket. Det er ikke forbedringene av veien som 
utgjør budsjettoverskride/sene.» 

Bakgrunnen for merforbruket skyldes, ifølge daværende prosjektleder Dag Roti, å være ikke 

justert budsjett. Prosjektleder oppgir at man allerede i 2012 hadde fått anbud på 1,3 mill 

som ikke inkluderte kostnader for sand. I 2014 var anlegget ute på anbud og prisgiver ga da 

tilbud på 1 ,3 uten sand. 

Spørsmål til styret: 

Med referanse til styrets beretning på årsmøte avholdt i mars 2016 samt daglig leders 

orientering under årsmøtet - sammenholdt med styrets protokoll av juni 2016 - hvorfor har 

ikke medlemmene vært orientert om at årsmøtet i 2016 ble feilinformert? 

Hvordan kan styreleder og daglig leder informere årsmøtet om at veien hadde vært 

behandlet i styret, en overskridelse på 500 000, men ikke protokollert? Når det faktisk viser 

seg at det ikke var noen kostnadsoverskridelser knyttet til veien? 

Er det forsvarlig styring og kontroll over forvaltningen av klubbens midler når styreleder og 

daglig leder ikke kan redegjøre for overskridelser knyttet til 500 000? 

Hvtlken anleggsfaglig kompetanse er ingbentet knyttet til detaljplanlegging av ridebanens 
konstruksjon, funksjon og oppbygning? Altså knyttet til funksjon som trenings- og 

konkurransebane for hester. 

Er det utarbeidet en vedlikeholds- og driftsplan for anlegget? 

Når flere trenere og brukere melder om at de er bekymret for at banen er for sandholdig og 

gir for lite støtte for hestene - hvorfor undersøkes ikke dette og søkes kyndig hjelp for å 

finne en løsning? Trening på et underlag som ikke gir støtte kan gi alvorlige 

belastningsskader. 

Hvilke tiltak er gjort for å ha forsvarlig kontroll over senere oppussingsprosjekter? Det bes 

om at det redegjøres for prosjektene da disse er særskilt nevnt i halvårsrapporteringen som 

ligger på klubbens nettsider: 

Drengstua og Gammelstall 

• Beslutningsprosess, grunnlag for iverksettes av tiltak, budsjett, status økonomi, 

prosjektstyring, økonomistyring, rutiner for rapportering og kontroll? 

Kilde til saken: offentlig kjent informasjon via årsmøtereferater, styreprotokoller og medlemsmøter. 

Tromsø, 21. oktober 2016 
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Gjennomgang av 
utebaneprosjektet  

TRSO 

Medlemsmøtet 13. desember 2016  



 

Opprinnelig prosjektbudsjett   

•  Kr. 1.140.000 
basert på estimat fra Elstad Maskin 

Uten utbedring av vei og masser til vei 
 

Vedtatt prosjektbudsjett laget 29. mai 2014 av V. Wiik: 

• Kr. 1.440.000 
 1.340.000 anbud fra Grav og Spreng  

 inkl. veier men uten spesialsand til toppdekke 

 gitt på bakgrunn av anbudsbeskrivelse fra Multiconsult 

    100.000 Estimat egenkjøp av spesialsand toppdekke 

 

Revisorgodkjent resultatregnskap fratrukket dugnad 

• Kr. 1.603.244 
 

Budsjett og resultat  



 
 

Prosjektering 91 187,00kr       

Ridebunn 2012 52 575,00kr       

Grunnarbeid 2014 859 426,00kr     

Sand og salt inkl. prøver 187 425,00kr     

Grunnarbeid 2015 300 000,00kr     

Øvrig arbeid utendørs 112 631,00kr     

Sum 1 603 244,00kr  

Revisorgodkjent resultat 

utebaneprosjekt



 
 

Avvik budsjett og resultat  

• Spesialsand budsjettert kr. 100.000  

• Spesialsand kostnad kr. 187.425 

• Vedtatt budsjett 1.440.000  

• Resultatregnskap 1.603.244 

Differanse 163 244,00kr                                                          

Tilleggskostnad spesialsand -87 425,00kr                                                           

Prosjektering -91 187,00kr                                                           

Differanse -15 368,00kr                                                           

Differanse mellom vedtatt prosjektbudsjett 2014 inkl. første 

anbud fra Grav og Spreng mot faktisk revisorgodkjent resultat



 
 

Avvik budsjett og resultat  

• Spesialsand budsjettert kr. 100.000  

• Spesialsand kostnad kr. 187.425 

• Opprinnelig budsjett uten sand og vei kr.1.440.000  

• Resultatregnskap kr. 1.603.244 

Differanse 463 244,00kr                                                          

Tilleggskostnad spesialsand -187 425,00kr                                                         

Prosjektering -91 187,00kr                                                           

Diff Elstad M og Grav og Spreng -200 000,00kr                                                         

Differanse -15 368,00kr                                                           

Differanse mellom første prosjektbudsjett basert på tilbud Elstad 

maskin mot faktisk revisorgodkjent resultat
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