
 

        Kongsvinger, 23.10.2020 

 

Kongsvinger kommune 

v/Lars Helge Aasvestad 

 

 

UTTALELSE FRA KONGSVINGER IDRETTSRÅD VEDR. FORSLAG TIL 

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KONGSVINGER KOMMUNE OG KIL 

TOPPFOTBALL. 

 

Kongsvinger Idrettsråd deler oppfatningen av at KIL Toppfotball er regionens flaggskip innen 

idrett og en god ambassadør for Kongsvinger kommune. Vi er også enige i at klubben de 

senere år har gjort en solid jobb med å bygge opp klubben med et solid økonomisk 

fundament, og vi forstår at kommunen verdsetter klubbens arbeid. 

 

Det er imidlertid allment kjent at kommuneøkonomien tilsier at kommunen må redusere sine 

kostnader betydelig de neste årene, og det går fram av utredningen at dette sannsynligvis vil 

påvirke kommunens bidrag til idretten i Kongsvinger generelt. Kongsvinger Idrettsråd 

representerer idretten i Kongsvinger som helhet. 

 

Et enstemmig idrettsråd gir derfor sin tilslutning til rådmannens forslag om at 

samarbeidsavtalen bør behandles i forbindelse med behandling av budsjett for 2021 og 

økonomiplan for 2021-2024. 

 

Idrettsrådet har gjennomgått avtalen og fattet vedtak knyttet til enkelte punkter i denne. 

 

Pkt. 4 c) Kongsvinger kommune stiller banen til disposisjon inntil 800 timer per år. 

Et flertall i idrettsrådet stiller seg bak dette punktet i avtalen på gitte forutsetninger. 

Mindretallet mener at KIL Toppfotball bør betale leie for sin bruk av Gjemselund som i dag. 

 

Flertallets forutsetning er at dette bidraget (som ifølge utredningen utgjør ca. kr. 220.000 i 

forhold til dagens leie) ikke skal gå på bekostning av kommunens bidrag til de andre 

idrettslagene i Kongsvinger.  Konkret betyr dette en forutsetning om at 

• Gratisprinsippet for barn og unge sin bruk av kommunale anlegg må videreføres 

gjennom hele avtaleperioden. 

• Tilskuddet til de lagene som drifter egne/leide anlegg må som et minimum 

opprettholdes på 2020-nivå gjennom hele avtaleperioden. 

• Kontingentkassen må opprettholdes på 2020-nivå gjennom hele avtaleperioden. 

 

Pkt. 4 f) Kongsvinger kommune skal bidra med ytterligere kr 500.000 per år når klubbens 

reklame-/sponsorinntekter overstiger 12 MNOK per år. 

Kongsvinger idrettsråd mener at dette punktet bør fjernes fra avtalen – og her er idrettsrådet 

enstemmig. 



Kongsvinger Idrettsråd mener prinsipielt at kommunens oppgave bør være å tilrettelegge for 

toppfotballen ved å ha anlegg som tilfredsstiller de krav som stilles til anleggene og deres 

fasiliteter.  Idrettsrådet registrerer at kommunens bidrag til KIL Toppfotball i så måte har en 

økonomisk verdi på ca. 2 MNOK per år. Vi anser dette som et solid årlig bidrag fra 

kommunen til KIL Toppfotball, som dokumenterer kommunens verdsettelse av klubben. 

 

Vi ser det ikke som en kommunes oppgave å økonomisk stimulere eller belønne et idrettslags 

aktivitet på reklame-/sponsormarkedet eller på annen måte årlig sponse ordinær drift av ett 

idrettslag fra fellesskapets midler. 

 

Dersom kommunen skulle ønske å gi KIL Toppfotball en enkeltstående påskjønnelse, mener 

vi det må være på grunnlag av sportslige resultater som setter Kongsvinger/regionen i 

begivenhetens sentrum og begeistrer befolkningen, som for eksempel opprykk til tippeligaen, 

finale-/semifinaleplass i cupen e.l.  

 

 

Vi tillater oss også å bringe på banen noen spørsmålsstillinger som ikke er særlig berørt i 

saken, men som det kanskje kan være aktuelt å tenke litt nærmere gjennom under 

behandlingen. 

 

• Når næringslivet inngår samarbeids-/sponsoravtaler med lag/foreninger ønsker de 

gjerne å oppnå noe ekstra for sin egen del gjennom samarbeidet, f.eks. økt omsetning, 

flere kunder, større markedsandeler, intern motivasjon osv. Alternativt kan bidraget 

ses på som en ren gave. Ønsker kommunen å oppnå noe konkret gjennom avtalen? 

 

• Avtaleforslaget stimulerer til ekstraordinært markedsarbeid i KIL Toppfotball ved at 1 

mill. i merinntekt medfører et påslag på 50 % fra kommunens side.  Vi vil tro at økte 

sponsorinntekter, i hvert fall til dels, må hentes i lokalmarkedet - og da i konkurranse 

med andre idrettslag i kommunen. Kan kommunens stimulering ha konsekvenser for 

andre idrettslags finansiering og dermed også aktivitetsnivå? 

 

• KIL Fotball betaler leie på Gjemselund for sitt damelag, og også for aldersbestemte 

lag dersom de ønsker å legge kamper/trening til hovedbanen.  Er ulike leievilkår for 

fotballklubbene i KIL ønskelig? 

 

• Når det ikke er økonomiske midler til alt man ønsker seg, må man prioritere. Dette 

gjelder selvfølgelig også for idretten. Et eksempel på alternativ bruk av de midlene 

som foreslås lagt inn i samarbeidsavtalen, kan være å løse følgende: 

Det er en realitet at det i dag ikke finnes midler til en vaktordning på kommunale 

idrettsanlegg på kveld og helg.  Det er heller ikke noen god varslingsordning ved 

driftsstans på kostbart utstyr som for eksempel ismaskinen i Kongshallen. Å bruke 

midler på dette i stedet for samarbeidsavtalen, er et alternativ vi mener det bør være 

aktuelt å diskutere før det tas et valg. 

 

 

Kongsvinger Idrettsråd ønsker at denne uttalelse følger saken videre om saksbehandlingen blir 

forskjøvet i tråd med rådmannens innstilling.  Vi vil også vurdere om vi skal gi 

ytterligere/endrede kommentarer når vi kan se forslaget i sammenheng med rådmannens 

budsjettforslag. 

 



 

Vi takker for at vi har fått saken til uttalelse i tråd med vår samarbeidsavtale, og vi håper våre 

kommentarer kan være innspill til gode politiske diskusjoner. 

 

 

Med hilsen 

KONGSVINGER IDRETTSRÅD 

 

Roger Granseth (sign.) 

Leder 

 

 

 

Kopi: Rune Lund 


