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Kostnader

idrettsanlegg.

med leie av kommunale

Vi ønsker i denne henvendelsen å sette søkelyset på tre forhold:
1. De høge leieprisene for bruk av idrettshallene.
2. At timeprisen

for leie av kommunale

haller

blir betydelig

høgere

en for de

fylkeskommunale.
3. Regelen om dobbel timeleie

1. De høge leieprisene

for gjennomføring

av kamper.

for bruk av idrettshallene.

Idretten Ringsaker» er takknemlig for at det nå har blitt betydelig økt kapasitet og tilgang på
Det har vist seg at med flere haller, har de blitt fylt med aktivitet. Det meste er
idrettshaller.
aktiviteter for barn og ungdom, og nye idretter har også kommet i gang med flere haller.
Men tilgang på trening i idrettshaller
oppmerksomhet om, og idrettsrådet

har en betydelig kostnad. Dette har det blitt stadig større
med
har fått klare meldinger om å ta opp problemstillingen

de høge leieprisene vi har i Ringsaker.
i Ringsaker leier treningstid både i Brumunddalshallen som er fylkeskommunal, og i de
kommunale hallene. Furnes Håndball leier dessuten i den fylkeskommunale Ajerhallen på
Hamar. Fra kommende år, skal Furnes Håndball flytte over i den nye Furneshallen.
Idretten

Siden Brumunddalhallen har vært stengt, har noen idrettslag fått leie treningstid på Biri i Gjøvik
kommune. Der har de blitt kjent med langt lavere timepriser. I Gjøvik kommunes plan for
(2015-2019), er strategien å redusere leieprisen for
idrett, folkehelse og fritidsaktivitet
idrettshallene med minst 20 % pr år - til hallene kan benyttes gratis! Dette bidrar til å redusere
som igjen gir lavere
til idrettslag som driver med hallidretter,
driftsutgiftene
medlemskontingenter

og treningsutgifter

for utøverne.

for barn og unge
Ringsaker Idrettsråd er opptatt av at kostnadene med å drive idrettsaktiviteter
skal være lavest mulig. Barn har rett til å være med i et inkluderende idrettsmiljø uten store
Lavere halleie vil her være et
kostander. Klubbenes bidrag til det er lavest mulig driftsutgifter.
betydelig

bidrag.

Når vi kommer over i det nye fylket Innlandet,
bli betydelig

vil leieprisene i de fylkeskommunale

lavere enn i Ringsaker. Hvis ikke leieprisene

Håndball vil få betydelig økte utgifter

ved å flytte

hallene også

i Ringsaker reduseres, vil Furnes

fra Ajerhallen

til Furneshallen.

Noen eksempler:
Leieprisen
henhold

i Ringsaker kommunes
til prisindeksen.

kr 280. Dette vil trolig
O

idrettshaller

vil fra neste år bli regulert

I Gjøvik er dagens timepris
også bli leieprisen

kr 96, og timeprisen

når Brumunddalshallen

Vi tror de fleste vil skjønne at det vil bli en utfordrende

opp fra kr 370 i
i Ajerhallen

er

åpner igjen over nyttår.

situasjon når de som får leie i

Brumunddalhallen skal betale kr 280 pr time mens resten som fyller opp de kommunale
hallene må betale mellom kr 380 og kr 390 pr time.
2. Ulike timepriser for kommunale
Håndballgruppene

og fylkeskommunale

i Nes Sportsklubb,

Moelven

haller.

IL, Furnes Håndball

Neshallen og Fagerlundhallen har betydelig høyere leieutgifter
Opp imot 60% av omsetning i klubbene går til halleie.

og Innebandy

i

enn i nabokommunene.

Leie av idrettsanlegg for barn og ungdom bør ikke være slik at klubbene må øke
treningsavgiftene for å skaffe nok inntekter.
Når Furnes Håndball fra neste år skal flytte

fra Ajerhallen

til den nye Furneshallen,

vil de

få betydelig økte utgifter til halleie. Lag fra Veldre Håndball fyller det meste av leietiden
i Brumunddalshallen. Når den åpner igjen, vil Veldre Håndball få betydelig rimeligere
halleie enn de som må benytte de kommunale hallene. Det vil sikkert medføre uro og bli
oppfattet som forskjellbehandling.
3. Forskjellig

timepriser

Begrunnelsen

for trening

for dette

og kamper.

er at når det gjennomføres

kamper

kiosksalg og ved å ta inngangspenger - noe hallidretter
klubbene skal dekke dommerutgifter.

kan klubbene

tjene

penger

på

er pålagt fra regionen, siden

Siden det aller meste av konkurransene

i hallene

gjelder for aldersbestemte klasser (barn og unge), er slike inntekter meget beskjedne. De
fleste som følger konkurransene er foreldre og foresatte som også arbeider dugnad for
under arrangementene.

Ringsaker idrettsråd henstiller så sterkt vi kan at disse spørsmålene snarest blir drøftet både
administrativt
koste,

og politisk.

Vi har ikke god nok oversikt til å kunne beregne hva våre krav vil

men vi vet at det er relativt

moderate

beløp.

Våre krav er:

1. Redusere timeprisene

for trening til minimum leieprisene

lik pris for både kommunale og fylkeskommunale
2. Utforme strategi for gradvis reduserte leiepriser

for fylkeskommunale

haller.
i idrettshallene

som i Gjøvik.

3. Ens leiepris for trening og kamper - først og fremst for aldersbestemte
Med hilsen

Ringsaker idrettsråd
Arnfinn Nes.
leder

klasser.

haller,

