
 

 

        Kongsvinger, 27.07.2021 

Kongsvinger kommune 

 

 

 

HØRING SKOLEBEHOVSPLANEN – KONGSVINGERSKOLEN MOT 2030. 

Kongsvinger Idrettsråd har registrert formannskapets vedtak i sak 135/20, pkt 4, hvor det 

blant annet står følgende: «Rådmannen bes om å jobbe videre med planen slik at det 

samfunnsmessige og økonomiske perspektivet får en plass på lik linje med pedagogiske og 

organisatoriske perspektivet.»  Det samfunnsmessige perspektivet berører idretten i 

Kongsvinger, og Kongsvinger Idrettsråd ønsker derfor å komme med noen innspill til det 

videre arbeid.  Vi har i denne forbindelse vært i kontakt med idrettslagene Austmarka IL, 

Brandval IL og IL Brane som grunnlag for våre innspill. 

 

Skole og idrettsaktivitet henger nøye sammen. Særlig innen lagidrett er det slik at fellesskapet 

innen skoleklasser gjerne danner grunnlag for å etablere og opprettholde lag organisert av 

idrettslagene.  Kort fysisk avstand mellom skolene og idrettsanleggene har gjort det mulig for 

idrettslagene i noen grad å tilrettelegge treninger rett etter skoletidens slutt, og de har hatt et 

nært samarbeid med skolene.  Ved en sentralisering av skolene vil elevene få en mindre 

tilknytning til idrettslag på bostedet. Noen vil nok bli med i idrett i Kongsvinger sentrum, 

mens andre vil bli borte fra idretten. Flytting av ungdomstrinnene fra Roverud skole har gitt 

indikasjoner på en slik utvikling. 

 

Det er grunn til å tro at nedleggelse av skolene også vil medføre mindre tilflytting av 

barnefamilier til disse tettstedene.  Dette vil igjen føre til mindre medlemstilgang for 

idrettslagene, og mindre tilgang på frivillige til å drifte idrettsaktivitet og idrettsanleggene på 

dugnadsbasis. 

 

Det er derfor en reell fare for at aktiviteten i de nevnte idrettslagene over tid vil bli minimale 

eller opphøre, hvilket vil gi økt frafall innen barne- og ungdomsidretten. I denne sammenheng 

er det greit å se på hva som har skjedd i nabokommuner hvor sentralisering av skolene er 

gjennomført.  Namnå IL og Grinder IL i Grue kommune er eksempler på dette, og tendensen 

synes nå å være den samme på flere tettsteder i Sør-Odal. 

 

Idrettsrådet besøkte i 2019 Lunderseter IL.  De kunne fortelle at elever ved Finnskogen 

Montessoriskole som ikke hadde bosted Lunderseter, deltok i deres organiserte idrettsaktivitet 



som følge av skoletilknytningen, fremfor å delta på sitt hjemsted. Dette dokumenter det nære 

forhold som det er mellom skolen og den organiserte idretten. 

 

I kommunestyrets budsjettbehandling ble følgende verbalforslag vedtatt: 

 

Utvikling av grender og tettsteder. 

Rådmannen bes starte en strategiprosess med tanke på utvikling av grender og tettsteder i 

kommunen og legge frem forslag til prosess for politisk behandling innen mai 2021. 

Prosessen rundt Kongsvinger 2050 kan legges til grunn. Prosessen skal ivareta god 

medvirkning fra innbyggere, organisasjoner og virksomheter i kommunens grender og 

tettsteder. 

 

Idrettsrådet opplever at skoleplanen går i motsatt retning av hva dette vedtaket legger opp til.    

På samme måte oppfatter vi det som motstridende å få forelagt en plan for utvikling av 

utearealet ved Roverud skole for uttalelse, rett i forkant av et forslag om å legge ned skolen.  

 

De eksisterende skolebyggenes framtid er ikke en del av utredningen så langt.  Vi mener at 

dette må tas med. De aktuelle lokale idrettslagene benytter seg vinterstid av gymsalene i de 

skolene som nå foreslås nedlagt.  Hva som skjer med skolelokaler/gymsaler har derfor 

betydning for idrettens fremtidige rammebetingelser på disse stedene. Gymsalene benyttes 

også til ulik trimaktivitet for voksne, noe som er et viktig bidrag i et folkehelseperspektiv. 

 

Vi tillater oss også å peke på noen punkter i det økonomiske perspektiv som ikke er direkte 

relatert til idretten.  Men idretten påvirkes av kommunens økonomi, så derfor finner vi det 

relevant. 

• Det anbefalte forslaget utfordrer noen av skolenes kapasitet, og det vil være behov for 

utvidelse/investeringer.  Dette behovet er imidlertid ikke kostnadsberegnet, og dermed er 

ikke økonomien i forslaget fullt ut belyst. En utvidet utredning bør etter vår oppfatning 

belyse dette. 

• Vi vil anbefale at kostnadene knyttet til ekstra skoleskyss kvalitetssikres. Vi kjenner ikke 

hva slags avtaler man har med transportører, men merkostnadene i utredningen synes for 

oss lave opp mot hva vi har sett fra utredninger i andre kommuner. 

• Vi synes også at det i utredningen bør pekes konkret på hva forslagene innebærer av 

oppsigelser blant skoleansatte, for realiteten er vel at kostnadsbesparelser i stor grad vil 

være tilknyttet lønnsutgifter. Bortfall av arbeidsplasser har også en samfunnsmessig side i 

tillegg til den økonomiske. 

 

Vi ønsker kommunen lykke til i det videre arbeid.  

 

Med hilsen 

Kongsvinger Idrettsråd 

 

Roger Granseth 

Leder 


