
 

        Kongsvinger, 06.09.2022 

Kongsvinger kommune 

v/Alf Mathias Lilleengen 

 

 

KIL FOTBALL – STØTTE/KOMPENSASJON FOR LEIEUTGIFTER I 

FORBINDELSE MED OMLEGGING AV BANE 1 PÅ GJEMSELUND. 

 

Vi viser til mottatt e-post hvor det fremkommer at KIL Fotball mener at gratisprinsippet 

fravikes i forbindelse med omlegging av bane 1 på Gjemselund, fordi denne banen ikke er 

tilgjengelig for de aldersklassene som har benyttet seg av denne. 

 

Gratisprinsippet innebærer at kommunen stiller sine idrettsanlegg gratis til rådighet for barn i 

aldergruppen 6 – 12 år.  Vi har også forstått det slik at KIL Fotball betaler leie for bane 1 på 

Gjemselund, når de selv setter opp kamper/treninger på denne banen.  Denne banen er da i 

utgangspunktet unntatt fra gratisprinsippet, og vi kan ikke se av manglende tilgang til denne 

banen da bryter med dette prinsippet. 

 

Vi har også forstått det slik at bane 3 på Gjemselund ikke er fullt ut belagt, og at Skansesletta 

ikke er tatt i bruk til kamper. Vi mener da at det er ledig kapasitet til gratis disposisjon på 

kommunale anlegg for KIL Fotball. Anleggene tilfredsstiller også NFFs krav til anlegg 

(bortsett fra flomlys på bane 2 for 2. div. damer).  Velger de andre løsninger enn å benytte 

disse anleggene, bør det være for egen regning.  

 

Vi kan av samme grunn ikke se at KIL Fotball er berettiget til tilskudd til ikke-kommunale 

anlegg på privat grunn.  Denne tilskuddsordningen er jo beregnet på de som drifter egne eller 

permanent leide anlegg for sin idrett. 

 

Tilbake i tid - når den gamle ishallen ble revet for å gjøre plass til den nye - stod ishockey 

uten anlegg i Kongsvinger. De leide istid i Nes og i Sverige og måtte selv står for 

leiekostnadene uten kommunal støtte/kompensasjon.  Idrettsrådet er opptatt av at idretten i 

Kongsvinger likebehandles. 

 

Idrettsrådet styre behandlet denne saken i sitt møte 5/9, og styret er enstemmig i at vi ikke 

finner det rimelig at KIL Fotball innvilges kompensasjon ut fra de opplysninger vi besitter. 

 

 

Med hilsen 

Kongsvinger Idrettsråd 

Roger Granseth, leder 

 

 

Kopi: 

Stine Raaden og Svein Olav Lund 



 

 


