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Hole idrettsråd registrerer at Hole kommune nok en gang ønsker å kutte i overføringen til idrett 
og frivillig sektor, og spør seg: Hva vil kommunene med Idrettsrådet og Idretten? 

  

Hole Idrettsråd er et paraplyorgan som favner all idrett i hole kommune. Hole Idrettsråd er 
organisert i Norges idrettsforbund. Idrettsrådet arbeider for best mulige forhold for idretten i 
Hole. Idrettsrådet er en arena for samarbeid lagene imellom, mellom lagene og kommunen og 
mellom lagene og idrettskretsen.  

  

Hole Idrettsråd fordeler Lokale aktivitetsmidler (LAM) fra Norges Idrettsforbund. LAM er en 
grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger. Midlene skal bidra til økt 
idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Hole Idrettsråd fordeler idrettsmidler på vegne av Hole 
kommune. 

  

Hole idrettsrådet registrere at Hole kommune gradvis kutter i sine idrettsmidler - Nærmere 14 % 
over de siste to årene (2020 og 2021). 

  

Vi tror det vil være feil av Hole kommune å nedprioritere idretten og frivillig sektor. Med 
kommunens ambisjoner om vekst, er det verdt å merke seg at sektoren generelt og idretten 
spesielt, viser seg å være av avgjørende betydning for stedsattraktivitet og vekst. Stedskvalitet 
og attraktivitet handler først og fremst om tilgjengelighet til et mangfold av fellesskapsgoder, 
nærhet og tilrettelegge av møteplasser for sosialt liv og aktiviteter for alle generasjoner.  

  

I en situasjon hvor kommunene ønsker befolkningsvekst og fortetting må mulighet for fysisk 
utfoldelse og nærrekreasjon i grønne omgivelser gis rom for vekt. Høy aktivitet i lag og 
foreninger, og nærhet til anlegg for opphold, lek og idrett er viktig for både folkehelsa og 
innbyggernes livskvalitet. Dette krever bevissthet fra de folkevalgte i forvaltning av felleskapets 
ressurser i form av overføringer til frivillig sektor. Små valg kan gi svært store konsekvenser. 

  

Ulike lag og foreninger legger ned svært betydelige ressurser i kommunen, gjennom dugnad og 
annen type egeninnsats. Det er svært sannsynlig at kommunen får igjen nesten 10 ganger så 
høye investeringer/verdiskaping som offentlige overføringer (Satellittregnskapet, SSB (2018) 
<https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ssb.no%2Fnasjon
alregnskap-og-konjunkturer%2Fartikler-og-publikasjoner%2Fnesten-hvert-fjerde-frivillige-arsver
k-er-for-idretten&data=04%7C01%7C%7C5b50620c0675400bcbd408d89567a3e0%7C7f74c8a24
3ce46b2b0e8b6306cba73a3%7C0%7C0%7C637423619662842938%7CUnknown%7CTWFpbGZs
b3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sd
ata=ZwSC06Q%2Bed%2FTx2qQqnqOawhSewwaPnlHXMrDlSOlFZE%3D&reserved=0>). Det betyr 
at Hole Kommune taper nærmere 200.000 kroner årlig med det foreslåtte budsjettet kontra 
2019. Hole Kommunes idrettsmidler er ikke en kostnad for kommunes innbyggere, men derimot 
et årlig overskudd på nærmere 1,5 MNOK.» 



                

Vi søker kr 150 000,- til fordeling av idrettsmidler for 2021. I tillegg støtter vi både 
Holeværingens søknad om investeringsmidler på 2 mill til finansiering av ny skistue på Kleiva og 
Skiforeningens behov for tilskudd til løypearbeidet for 2021. 
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