
  

Hole idrettsråd 

 

Høringsnotat til økonomiplan 2019-2022 og årsbudsjett 2019 

 

Idretten er en av samfunnets største bidragsytere for folkehelse. Idretten skaper aktivitet hos barn, 

unge og voksne, samt bidrar til integrering og inkludering av alle uansett sosial mulighet.  

Utfordringene idrettslagene står ovenfor er balansen mellom driftskostnadene og det å skape 

aktivitet. Den enorme dugnadsinnsatsen lagene gjør må aldri undervurderes.  

I økonomiplanen og budsjettforslaget som er ute på høring er det et mål å skape et rikere liv 

gjennom opplevelse og deltagelse. Dette skjer ved tettere samarbeid med idretten, lag og foreninger 

og utnyttelse av spillemiddelordningen. Videre presiseres det under satsinger 2019: 

• Kultur og fritid skal fremme og legge til rette for bredt spekter av kulturvirksomhet, slik 

at alle får mulighet til å delta i kulturaktiviteter og oppleve et mangfold av kulturuttrykk. 

• Barn og unge og samarbeide med frivillige er prioritert satsningsområde 

Punktene over fremstår som gode satsninger, men vi leser dessverre at idretten ikke er tilstrekkelig 

prioritert. Vi registrerer med en viss bekymring at det legges større vekt på egenorganisert aktivitet, 

(som er svært positivt), men her ser den ut til å gå på bekostning av den organiserte aktiviteten. Vi 

trenger begge deler! Og da trenger vi idrettslag som har forutsigbare rammer og kan drive både 

organisert aktivitet og samtidig legge til rette for uorganisert aktivitet.  

Mye av frivilligheten går faktisk til egenorganisert aktivitet. Hva med skiløypene som er tilgjengelig 

gjennom vinteren for hele kommunens befolkning og som driftes og administreres av de frivillige i IL 

Holeværingen og Løypelaget?  

Hva med den nye BMX og pumptrack banen på Vik som driftes av Hole Cyckleklubb og som bidrar til 

egenorganisert aktivitet? Og ikke minst at det er strøm i lysløypa på Kleiva. Det er kostnadskrevende 

å drifte idrettsanlegg og lysløyper. 

Vi i HIR tror at organisert aktivitet bidrar til en betydelig vesentlig del av den egenorganiserte 

aktiviteten. Undervurderer vi dette arbeidet og skjærer ned på i idrettens rammevilkår, vil vi på sikt 

få en mer inaktiv befolkning.  

 



• IL Holeværingen har meldt inn behov for ny gressklipper i flere år. Det er forsøkt å søke 

løsninger og samarbeid med Tyrifjord golfklubb, men transport til/fra ble en for stor 

utfordring. Å redusere avtalt driftstilskudd fra kommunen for å kompensere med innkjøp 

av gressklipper til idrettslagets bruk på Svendsrudmoen, er ingen god løsning for å 

imøtekomme idrettslagenes behov for stabile driftsrammer. En ny klipper anses ikke 

som en økonomisk besparelse for ILH, men er kun en mulig reduksjon av den påkrevde 

og nødvendige frivillige arbeidsinnsatsen som pågår kveld og natt. Dette ser vi helt klart 

bør tas som en investering (ikke drift) fra kommunens side.  

• Forslag til økning av halleie på 2,8 % bør reverseres. HIR har som mål at halleien skal 

reduseres i ny kommunedelplan, da vi mener at kommunen i større grad må prioritere 

organisert aktivitet. I Stortingsproposisjon 26 av 2012 pålegger Stortinget landets 

kommuner å gi gratis halleie til barn og unge for å fremme fysisk aktivitet, dvs. at bruken 

av offentlige idrettsanlegg bør være gratis for idrettstilbud rettet mot barn og ungdom, 

og at idrettslagenes egne anlegg bør få driftsstøtte. Eksempel på driftsstøtte er refusjon 

av strømkostnadene (helt eller delvis) slik det er ordninger for i andre kommuner.     

• HIR ser også at idrettsmidlene til fordeling for 2019 vil være på samme nivå som 

tidligere, kr 100 000. Skal vi imøtekomme idrettslagenes behov for midler til aktivitet, 

må dette beløpet økes. Vi har de siste årene mottatt søknader som tilsvarer kr. 250 000. 

Flere idrettslag trenger støtte til utvikling av anlegg som igjen vil gi økt aktivitet og som vi 

mener vil gi bedre folkehelse. 

  

I tilknytning til drift og vedlikehold av idrettsanleggene avsettes det ikke tilstrekkelig med midler til 

forsvarlig drift og vedlikehold for å opprettholde anleggenes standard. Dette er vanskelig og fullt ut 

dokumentere, da hovedandelen av oppgavene løses gjennom dugnad og dermed ikke kommer 

tydelig fram i de enkelte idrettslag sine budsjett og årsmelding. Det vi med stor sikkerhet kan fastslå 

er at idrettslagenes dugnadsinnsats tilknyttet drift og vedlikehold av anlegg, er betydelige og 

representerer sannsynligvis mer (omregnet i reelle kostnader og årsverk) enn det som avsettes årlig 

over det kommunale budsjettet. Dersom alle forhold legges godt til rette fra kommunens side vil lag 

og foreninger i langt større grad ha en reell mulighet til å bruke sine ressurser primært på aktivitet, 

gjennomføring og utvikling, istedenfor drift og vedlikehold av anleggene.  

Å legge forholdene til rette er:  

• Reduksjon av halleie i neste års budsjett og gjennomføre en målsetning om gratis halleie i ny 

kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet  

• Refusjon av strømutgifter (på sikt fjernes helt eller delvis) 

• Øke rammen for idrettsrådets midler til fordeling til idrettslig aktivitet  

 

 


