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Kongsvinger kommune 

v/ordfører og rådmann 

(postmottak@kongsvinger.kommune.no) 

 

 

 

BUDSJETT 2023 OG ØKONOMIPLAN – KOMMENTARER OG INNSPILL 

Kongsvinger Idrettsråd har i kveld avholdt et ekstraordinært styremøte for å behandle det 

fremlagte forslag til budsjett 2023 og økonomiplan for Kongsvinger kommune.  Vi ønsker å 

gi følgende kommentarer og innspill: 

 

Gratisprinsippet. 

I Rådmannens forslag til gebyrregulativ for 2023 står det (sitat): «Idrettshaller og gymsaler 

stilles gratis til disposisjon for organiserte aktiviteter for barn og ungdom under 19 år i 

skoleåret».  I budsjettet er det imidlertid foreslått en innsparing på kr. 500.000 med følgende 

beskrivelse (sitat): «Innføre symbolsk leie for lag og foreninger på kr. 25,- pr. time».  Disse 

sitatene er etter vår oppfatning selvmotsigende. I det ene sitatet videreføres «gratisprinsippet», 

i det andre sitatet skrotes denne ordningen. For oss som fra utsiden prøver å sette oss inn i 

realitetene i budsjettforslaget, oppleves dette som villedende informasjon. Budsjettforslaget 

bygger ikke på angitte priser i gebyrregulativet. 

 

Kr. 500.000 er ikke er symbolsk beløp for barne- og ungdomsidretten i Kongsvinger.  

Idrettslagene må øke sine inntekter tilsvarende eller redusere sin aktivitet. Økte 

treningsavgifter vil være en naturlig konsekvens om treningskostnadene øker. I en tid hvor 

husholdningens økonomi er under press, vil dette sannsynligvis føre til økt frafall blant barn 

og unge i Kongsvinger.  

 

På vegne av de 2.115 barn og unge som i dag har nytte av «gratisprinsippet» (medlemstall 0 

– 19 år i de idrettslag som er berørt), ber vi om at dere politikere legger til grunn en 

videreføring av «gratisprinsippet» i det videre arbeid med budsjettet. 

 

Tilskuddsordninger innen kultur og fritid. 

Rammen for tilskuddsordninger innenfor kultur og fritid foreslås redusert med kr. 750.000. 

Det er ikke angitt konkret hvilke tilskuddsordninger som skal reduseres med hvor mye.  

Manglende spesifikasjon gir en uforutsigbarhet for aktuelle søkere. 

 

To av tilskuddsordningene innen kultur og fritid er «Kontingent- og utstyrskassa» og 

«Tilskudd til ikke-kommunale anlegg på privat grunn».  Disse ordningene omfatter både 

idretten og andre aktiviteter/foreninger.  Det er viktigere enn noen gang at disse tilskuddene 

som et minimum, opprettholdes på årets nivå. 
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Folks privatøkonomi er endret som følge av høye strømpriser, økt rentenivå, dyrt drivstoff, 

økte matvarepriser og generelt høy inflasjon. Vi er kjent med at antall søknader om støtte fra 

«Kontingent- og utstyrskassa» har økt. Det er ikke noe som tilsier at dette bildet vil endre seg 

i 2023. Denne ordningen må derfor videreføres og også økes dersom søknadsmengden tilsier 

det. 

 

«Tilskudd til ikke-kommunale anlegg på privat grunn» er en ordning for de som drifter 

egne/leide anlegg og som i liten eller ingen grad nyter godt av «gratisprinsippet» (noen 

disponerer tid i gymsaler i tillegg driften av egne anlegg).  Dagens strømpriser påvirker 

idrettslagenes kostnader og ikke minst likviditet. Det finnes en kompensasjonsordning som 

ikke er god nok. Den må omsøkes i etterkant (nå er det søknadsfrist 16. november for 

kompensasjon for perioden juli – september), noe som er tyngende for lagenes likviditet.  Så 

er det også slik at det kompenseres ut fra en gjennomsnittlig døgnpris på strøm. Idrettslagene 

nyter ikke godt av at strømmen er billigere om natta. De er avhengig av å bruke strøm på 

kveldstid når den gjerne er som dyrest, og deres kostnad er derfor høyere enn den 

gjennomsnittsprisen det blir kompensert ut ifra. 

 

Idrettsrådet har tillit til at administrasjonen opprettholder tilskuddsbeløpene i de nevnte 

ordninger i 2023 ,ut fra situasjonen med økonomiske utfordringer for både familier og 

lag/foreninger. Disse tilskuddsordningene har stor betydning for å opprettholde den gode 

bredden av tilbud i Kongsvinger og enkeltes mulighet for å delta. 

 

Avvikling av vinterdrift på Gjemselund. 

Idrettsrådet har notert seg forslaget om avvikling av vinterdrift på Gjemselund i perioden 

desember – februar. Dette vil være negativt for KIL Fotball og ikke minst for KIL 

Toppfotball.  For idrettsrådet er det imidlertid viktigere å beholde «gratisprinsippet» og 

ovennevnte tilskuddsordninger, enn å beholde vinterdrift på Gjemselund - fordi de nevnte 

ordningene berører de fleste av våre 39 idrettslag, mens vinterdrift på Gjemselund berør kun 

to. 

 

Økonomiplanen for de påfølgende årene. 

Den 9/9-21 i sak 55/21 behandlet kommunestyret vedlikeholdsplan for de kommunale 

eiendommer.  Tråstadhallen hadde den gang et estimert etterslep i vedlikehold på ca. 44 mill. 

kroner. Det var konstatert stort eller alvorlig avvik (rødt lys) på 14 av 26 kontrollpunkter, og 

vesentlig avvik (gult lyst) på ytterligere 6 kontrollpunkter. I økonomiplanen var vedlikehold 

av Tråstadhallen planlagt til 2026.  Nå er dette forskjøvet helt til 2032. 

 

Tråstadhallen er trenings- og kamparena for håndball og basketball. Slik hallen fremstår i dag 

er den ikke godkjent for håndballkamper i 2. divisjon damer, men KIL Håndball har fått 

dispensasjon for bruk av hallen inneværende sesong.  Tråstadhallen blir også brukt til større 

arrangement i andre idretter (nasjonalt stevne i discodans i vår og KM i troppsgymnastikk og 

gymhjul i høst).  Det kan ikke forventes at slike arrangementer blir lagt til Kongsvinger i en 

Tråstadhall som skal stå og forfalle i ytterligere 10 år. 

 

Idrettsrådet foreslår at det under budsjettbehandlingen fremsettes et verbalforslag om at det 

i løpet av 2023 skal iverksettes en nærmere utredning om Tråstadhallens fremtid, herunder 

om det er bedre pengebruk å erstatte den med en ny flerbrukshall enn å gjennomføre så 

betydelige vedlikeholdsarbeider som estimatet fra 2021 tilsier. 

 

 



 

 

Avsluttende kommentarer. 

Vi håper dere som politikere ser det store samfunnsnyttige, frivillige arbeidet som legges ned i 

kommunens 39 idrettslag.  Kongsvinger har et bredt idrettstilbud (ca. 35 ulike idrettsgrener) 

noe vi tror er viktig for at alle skal ha et tilbud som passer dem. Vi tror også det er viktig når 

man skal rekruttere nye innbyggere til kommunen.   

Vi kunne lørdag lese om et økende narkotikamisbruk helt ned i ungdomsskolealder, og det 

kom fram at hele 13 % av de spurte i Ung-Data undersøkelsen fra 2021, opplever utenforskap. 

Så kan man jo reflektere over hva situasjonen hadde vært uten den frivillige innsatsen som 

idrettslagene står for. 

 

Frivilligheten er under press i idrettslagene.  Mange vil bidra, men det blir stadig vanskeligere 

å få frivillige til å ta det ansvaret det er å lede et idrettslag eller inneha styreverv.  Flere 

idrettslag har stått i fare for å bli nedlagt i 2022, men er denne gang blitt reddet av noen 

ildsjeler i siste liten.  Økonomiske utfordringer i idrettslagene og omfattende tidsbruk ved 

ansvarsfulle verv, er viktige årsaker til at frivillige vegrer seg. 

 

2022 er frivillighetens år.  Vi ber om at kommunen ikke avslutter frivillighetens år med å 

gjøre det enda vanskeligere å være frivillig innen idretten i Kongsvinger, men at dere 

imøtekommer de innspill idrettsrådet har fremmet ovenfor. 

 

Vi ønsker lykke til i det videre arbeidet.  Vi vil så langt det er mulig for oss, følge det nøye. 

 

 

Med hilsen 

Kongsvinger Idrettsråd 

 

Roger Granseth 

Leder 

 

 

 

 

Kopi: 

Representant for alle politiske parti 

Rune Lund 

Stine Raaden 

Svein Olav Lund 

Alf Mathias Lilleengen 

 


