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KULTURPLANEN 2022–2030 - HØRINGSINNSPILL 

Kongsvinger Idrettsråd har drøftet Kulturplanen 2022-2030 med hovedfokus på dokumentets 

handlingsplan og de tiltak som berører idretten i Kongsvinger. Vi vil gjerne spille inn 

følgende: 

 

Ved vedtak av en slik plan må det være implisitt at det som kreves av økonomiske og 

menneskelige ressurser for å gjennomføre planen, stilles til rådighet, En plan som ikke lar seg 

gjennomføre i praksis, har ingen reell verdi. Kommunedirektørens budsjettforslag for 2023 

innebar nedskjæringer i økonomiske rammer innen kultur og fritid, og støtter etter vår 

oppfatning ikke opp om denne planens ambisjon. Vi mener tilgjengelige rammer må avklares 

i den videre prosess frem mot vedtak av planen. 

 

Kongsvinger Idrettsråd støtter den regionale tilnærmingen i følgende foreslåtte tiltak: 

• Revidere «Plan for idrett og fysisk aktivitet i Kongsvinger-regionen» med tilhørende 

handlingsplan for investering i idrettsanlegg. 

• Utrede muligheten for en regional ressurs for spillemidler. 

 

Dette er i tråd med endring av oppgaver tillagt idrettsråd gjennom bestemmelser i NIFs lov, 

hvor vi også skal jobbe på interkommunalt nivå innen anleggsområdet. Revisjon av dagens 

regionale plan for idrett og fysisk aktivitet bør gjennomføres som foreslått.   

 

Vi mener også kommunens egen plan, «Melding for fysisk aktivitet 2010 - 2022», må 

revideres da tidshorisonten på denne planen nå utløper.  Dette bør også være en del av 

handlingsplanen. 

 

Kontingent- og ustyrskasse samt aktiviteten i BUA er viktig for at alle kan delta i idrett (og 

andre fritidsaktiviteter), og behovet er økende. Utvikling av disse tiltakene støttes, og 

Kongsvinger Idrettsråd vil som tidligere kunne være en medsøker med BUA om midler fra 

stiftelser mv. for å utvikle og fornye utstyrsutvalget deres.  

 

Når det gjelder tilrettelegging for flere nasjonale arrangement, tror vi det er behov for mer enn 

kurs og kompetansetiltak. Idretten i Kongsvinger er en betydelig bidragsyter når det gjelder 
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arrangementer som trekker folk til Kongsvinger, men overnattingskapasitet er en utfordring. 

Ved større idrettsarrangement bør skolene kunne åpnes for overnatting i klasserom.  Dette 

gjelder også i ferier når skolene er stengt for aktivitet.  

 

En annen utfordring er kapasitet i hallene i helger, da Tråstadhallen i stor grad er belagt med 

håndballkamper. Dette medfører at for eksempel Kobra BTK ved arrangement av nasjonale 

mesterskap og større turneringer, har lagt disse til Charlottenberg. 

 

Vi synes den fremlagte planen er grei som et overordnet styringsdokument. Det viktigste er 

dog gjennomføring av de tiltak som beskrives. 

 

Vi ønsker lykke til med det videre arbeid. 

 

 

Med hilsen 

Kongsvinger Idrettsråd 

 

Roger Granseth 

Leder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


