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Høringsinnspill til Hole kommunes budsjett for 2022 
 

IL Holeværingen (ILH) har gjort seg kjent med kommunens forslag til budsjett for 2022 og mener at 
dette ikke reflekterer de uttalte målsettingene eller handlingsplanene som kommer frem av 
«Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet». Disse overordne planene, skal gjenspeile kommunens 
langsiktige vekst og utviklings-behov, og blir avgjørende for å igjen lykkes med kommunes 
overordnede målsettinger (slik dette bl.a. kommer frem av bl.a. planstrategien).  
 
Frivillig sektor generelt, og idretten spesielt, har hatt krevende kår de siste tå årene grunnet corona. 
Idrettslag i hele Norge har mistet medlemmer, og aktivitet har vært synkende. Uten kompenserende 
tiltak og klar satsing på idrett, aktivitet og gjennom dette folkehelse, vil en slik utvikling gi 
uopprettelig skade i form av dårligere folkehelse. 
 
Vi anmoder derfor Hole kommune om å finne en tydelig profil på sitt budsjett, som gjenspeiler frivillig 
sektors krevende situasjon, kommunens ambisjon om ønsket utvikling, kommunens ønske om sunn 
folkehelseprofil og idrettslagets og kommunens felles ambisjon om «Idretts- og aktivitetsglede for 
alle» 
 

Høringsinnspill 1: Bygging av erstatningsbane for Helgelandsmoen 
Idrettslaget har fremlagt planer om bygging av ny kunstgressbane (erstatningsbane) på 
Svensrudmoen for Hole kommune. Denne banen er tenkt som en idrettshall, for å øke kapasitet og 
aktivitet for alle idrettene gjennom hele året. 

Idrettsanlegget på Helgelandsmoen vil sannsynligvis bli utilgjengelig for ILH (og alle andre brukere) 
allerede ila 2022, og vi ber derfor om at Hole kommune gjennom budsjettet for 2022, sikrer 
etablering av erstatningsanlegg, ved å sette av inntil 8 millioner kroner til et slikt formål. 

Etableringen vil kunne være et prosjekt i regi av ILH, men med bistand og deltagelse fra Hole 
kommune.  

ILH skal være en samfunnsaktør som tar hensyn til natur, klima og miljø og gjennom en slik etablering 
vil sikre høy måloppnåelse på en rekke områder: 

• Utløser store investeringer/verdiskaping: Dersom Hole kommune og ILH i fellesskap skaffer 
nødvendig grunnkapital til denne etableringen, vil øvrige aktører mer enn firedoble den 
innsatsen gjennom kapitalinnsats og frivillig innsats. Idrettshallen vil som næringsaktør, i tillegg 
bidra til økt verdiskaping i kommunen.  

• Folkehelse: Idrett og fysisk aktivitet er av stor betydning for å skape et fungerende, aktivt og 
inkluderende samfunn. Det er ILHs vurdering at et slik anlegg vil bidra til ca 50.000 årlige 
utøverøkter – noe som etter bortfallet av Helgelandsmoen og Sundvollen, fortsatt har en positiv 
aktivitetsvekst på 35.000 økter i året.  

• Bærekraftig Varme/energisystem: Idrettshallen vil bygges med et moderne, bærekraftig 
energisystem - et jordvarmeprosjekt som også kan innbefatte klubbhus, eksisterende hall og 
Svensrud barnehage med oppvarming. Bidraget fra kommunen til et jordvarmeanlegg vil beløpe 
seg inntil 3 millioner. 

Idrett og fysisk aktivitet er forebyggende for overvekt og livsstilsrelaterte sykdommer som hjerte- og 
lungesykdommer, kreft og diabetes. I tillegg er idrettsdeltakelse godt for den psykiske helsen. Antatt 
samfunnsnytte av prosjektet antas som svært stor. 
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Høringsinnspill 2: Avbøtende tiltak fra Nye Veier - forhandlinger  
ILH anmoder Hole kommune om å gå i forhandlinger med Nye Veier, og at kommunen setter trykk på 
forhandlingene med om kompensasjon for bortfall av arealer brukt i organisert idrett.  

Bruken av banen på Helgelandsmoen har i over 30 år vært helt avgjørende for det tilbudet som 
idrettslaget kan gi til barn og unge i kommunen. Dette har vist seg svært nødvendig de siste årene da 
kampaktivitet på Svensrud er så stor at man er avhengig av egen treningsbane for å opprettholde 
tilbudet. 

Ved fremføring av vei og bane gjennom Hole kommune rammes anlegg i Sundvollen (Møyfrid) og på 
Helgelandsmoen. Disse anleggene vil i sin helhet bli utilgjengelig, og etter våre beregninger, vil vi 
miste årlige kapasitet i form av anslagsvis 15.000 utøverøkter (én utøverøkt er organisert aktivitet på 
én utøver i én time). I tillegg brukes begge områdene til omfattende uorganisert aktivitet, samt av 
andre idrettslag.  
 

Høringsinnspill 3: Oppussing av garderobeanlegget på Svensrud. 
Garderobeanlegget på Svensrud er kommunens eiendom og har et sterkt behov for oppgradering og 
oppussing etter 30 års bruk. I KDPL er dette lagt inn for 2021, men ingen midler er satt av i budsjettet 
for kommende år.  

En ber derfor om at dette gjennomføres kommende år. 
 

Høringsinnspill 4: Nødvendig oppgradering av Lysløype på Kleiva 
Lysløypa har det siste året hatt betydelige naturskader ved at trær har falt over ledningsnettet, 
stolper og løypetraseen. Idrettslaget har måttet iverksette reparasjoner og utbedringer gjennom 
hogst og opprydding av traseen og innhentet tilbud på helt nødvendige reparasjoner er estimert til 
358 000 kroner. 

ILH sitt innspill er å benytte seg av midler fra FRE16 tildelingen øremerket friluftsliv, til opprusting av 
eksisterende lysløype og løypenett, da dette er et generelt friluftstiltak for alle innbyggere av Hole 
kommune, og ikke et rent anliggende for idrettsanlegget.  

I sakens anledning har ILH søkt stiftelser om tilskudd samt ser på muligheten for spillemiddelsøknad i 
2022.  

Vi ber derfor om at Hole kommune setter av 150 000 kroner til utbedring og opprusting av lysløypa 
på Kleiva. 

 

For IL Holeværingen 

Hole den 2. desember 2021 

 
 
Roy Arild Fossum   Eivind Jensen 
Daglig leder    Styreleder 

(sign)     (sign) 


