
 

         

Kongsvinger, 26.11.2020 

 

Kongsvinger kommune 

v/rådmannen 

 

 

KONGSVINGER IDRETTSRÅD SINE KOMMENTARER TIL RÅDMANNENS 

FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN FOR 2021 – 2024. 

 

Kongsvinger idrettsråd gjennomgikk i sitt styremøte i går kveld rådmannens forslag til 

økonomiplan for 2021 – 2024. Vi ønsker å gi noen kommentarer til forslaget. 

 

Reduksjon i kommunens nettoutgifter til idretten med kr 700.000 fra 2022. 

Kommunens bidrag til breddeidretten gis på 3 områder; gratis leie av kommunale anlegg for 

barn og unge opp til 19 år («gratisprinsippet»), støtte til idrettslag som drifter egne/leide 

anlegg og kontingentkassa (som ikke bare gjelder idretten). 

 

Gratisprinsippet. 

Gratis leie av kommunale anlegg for barn og unge er et stort, men svært viktig bidrag fra 

kommunen til breddeidretten. Innføring av en pris på kr 50,- pr. time kan virke symbolsk (slik 

det beskrives i rådmannens fremstilling). Derfor bør man se på hva årlige sum vil utgjøre for 

de idrettslag som aktiviserer flest barn og unge på kommunale anlegg. Idrettsrådet har 

innhentet opplysninger fra fire av de store idrettslagene som nyter godt av prinsippet: 

 

• KIL Håndball vil få en årlig merkostnad på ca. kr. 105.000 

• KIL Fotball vil få en merkostnad på ca. kr. 80.000 (litt avhengig av hvor mange baner 

man teller inn på Skansesletta og treningsområdet på Gjemselund) 

• KIL Ishockey vil få en årlig merkostnad på ca. kr. 65.000 

• KIL Turn vil få en årlig merkostnad på ca. kr. 50.000 

 

Dette er ikke symbolske beløp for disse klubbene. I sum aktiviserer disse klubbene i alt 1.652 

barn og unge (tall fra idrettsrapporteringen pr. 31.12.2019). Noen er antagelig medlem i flere 

av disse idrettslagene, så antallet unike personer er nok noe lavere.  

Disse klubbene opplyser at dersom en slik timepris blir innført, må de enten redusere sin 

aktivitet eller øke sine kontingenter/treningsavgifter. Konsekvensen av økte avgifter vil 

sannsynligvis være økt frafall av barn og unge i idretten. 

 

Vi ber derfor om at «gratisprinsippet» opprettholdes. 



Økonomisk bidrag til idrettslag som drifter egne/leide anlegg. 

Rådmannen peker i økonomiplanen på at manglende vekst i innbyggertallet og demografi som 

de største utfordringene for kommunen.  Dette kan vel kun bedres gjennom økt tilflytting til 

kommunen.  Idrettsrådet tror at bredden av fritidstilbud – både i idrett og på andre områder – 

er med på å styrke kommunens attraktivitet som bostedskommune.   

Det legges ned stor innsats fra de mange idrettslag som ikke nyter godt av «gratisprinsippet», 

for å holde sine anlegg i god stand og tilby aktivitet. Dette gjelder både særidretter i/nær 

Kongsvinger sentrum, og de idrettslag som bidrar til å holde liv i tettstedene utenfor byen 

(Austmarka IL, Brandval IL, IL Brane, Granli IL, Lunderseter IL). 

 

Disse idrettslagene ble samlet tilgodesett med kr 250.000 fra kommunen i 2020. Det utgjør ca. 

0,17% av kommunens totale budsjettramme for 2021. Vi anser det som en meget beskjeden 

del sett opp mot hva disse tilbyr av gode idrettsanlegg og bred aktivitet. 

 

Vi ber om at støtten til disse idrettslagene som et minimum opprettholdes på nivå med 2020, 

og aller helst økes noe. 

 

Kontingentkasse. 

Vi viser til «Plan for idrett og fysisk aktivitet i Kongsvinger-regionen». Under kap. 4, 

generelle satsingsområder angis at alle kommuner i Kongsvingerregionen skal etablere 

kontingentkasse som er gjort tilgjengelig for alle med behov. 

I disse tider med permitteringer og stor usikkerhet i deler av arbeidslivet, må en forvente 

svakere privatøkonomi hos noen.  De må antagelig gjøre strengere prioriteringer, noe som kan 

gå utover barn og unge sine muligheter til å delta på aktiviteter.  Vi mener derfor at det er 

viktigere enn noen gang at kontingentkassen opprettholdes. 

 

Vi ber om at kontingentkassen opprettholdes på minimum samme nivå som i 2020 (150.000 

kroner). 

 

Forslag om «sponsing» av KIL Toppfotball med kr 500.000 per år i 4 år. 

Kongsvinger Idrettsråd har avgitt uttalelse om dette knytt til behandling av samarbeidsavtalen. 

Vi gjentar derfor ikke våre kommentarer til denne, men vi ønsker å belyse et par alternative 

måter å anvende dette beløpet på. 

 

Behov for varslingsordning – kommunale idrettshaller 

Etter stillingsreduksjon innen seksjon for park og idretten hos KKE, har kommunens 

vakttelefon ved feil i hallene opphørt. Dette er vel løst ved automatisk varsling til ekstern 

leverandør når det gjelder fryseanlegget i Kongshallen, men det finnes ingen etablert 

varslingsrutine ved stans på ismaskinen (som driftes av frivillige fra idretten) der, eller ved 

feilsituasjoner i de øvrige idrettshallene. Feil kan oppstå under avvikling av kamper og andre 

arrangementer i hallene, og det vil gi de kommunale idrettshallene et dårlig omdømme som 

konkurransearenaer hvis det ikke eksisterer en ordning slik at feil kan utbedres raskt når dette 

er mulig. Vi anser behovet som særlig kritisk i forhold til ismaskinen i Kongshallen. 

Idrettsrådet mener at dersom reansettelse ikke kan foretas, så bør det settes av midler til å få 

en tilfredsstillende varslingsrutine på plass. 

 

 

 



Behov for opprusting av teknisk utstyr i Tråstadhallen. 

KIL Håndball og Kongsvinger Basketball Club har ved flere anledninger tatt opp behovet for 

nye basketkurver og ny resultattavle i Tråstadhallen. Dagens installasjoner er utslitt. 

De nevnte idrettslagene har innhentet priser på utskifting av disse to installasjonene, og de 

oppgir til oss at det samlet vil utgjøre ca. kr 250.000.   

Ut fra de beskrivelser vi får om fra klubbene om den tekniske tilstanden, mener vi det bør 

settes av midler for å få byttet disse installasjonene for å sikre at Tråstadhallen som godkjent 

konkurransearena for idretten. 

 

Behov for en investerings- og vedlikeholdsplan for kommunale idrettsanlegg. 

Kongsvinger Idrettsråd har i løpet av høsten innhentet informasjon fra idrettslagene om hvilke 

planer de har for investeringer i egen regi, og hvilke behov (ønsker/drømmer) de mener det er 

for fremtidig utvikling av idrettsanlegg i Kongsvinger.  

Planer for idrettslagenes egne investeringer gir oss først og fremst en pekepinn på hva vi kan 

forvente av søknader om spillemidler i årene som kommer.  

De ønsker/drømmer vi har fått om nye anlegg og utvikling av eksisterende kommunale 

anlegg, inneholder både realistiske og mindre realistiske prosjekter. Idrettsrådet mener at 

innspillene vi har fått, sammen med behov for vedlikehold/oppgradering av eksisterende 

anlegg, kan danne et godt grunnlag for å utarbeide en investerings- og vedlikeholdsplan for 

kommunale idrettsanlegg som fra og med 2022 kan bli en del av rådmannens økonomiplan. 

 

Kongsvinger Idrettsråd anbefaler at det iverksettes en prosess som et samarbeid mellom 

kommunen og idretten i Kongsvinger, og foreslår at dette kan være en del av kommunestyrets 

vedtak rundt økonomiplanen. 

 

Vi håper at idrettsrådets synspunkter tas med i det videre arbeid, og ønsker dere lykke til med 

drøftingene. 

 

 

Med hilsen 

Kongsvinger Idrettsråd 

 

Roger Granseth (sign.) 

Leder 
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Formannskapets medlemmer 


