Hole idrettsråd
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Høringssvar på årsbudsjett 2022 og økonomiplan/handlingsprogram
for 2022-25.
Hole idrettsråd har gjort seg kjent med kommunens forslag til økonomiplan/handlingsprogram for
2022-25, og har følgende innspill til planens videre behandling. Vi takker på forhånd for at dere tar
våre innspill til etterretning.
Hole Idrettsråd er en aktiv part i utviklingen av tilbudet ulike lag og foreninger tilbyr befolkningen i
Hole Kommune. Vi arbeider for best mulige forhold for idretten i kommunen, og vi legger til rette for
å være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndighetene og
mellom lagene og idrettskretsen.
Hole kommune har vedtatt politisk gode strategier for å støtte opp under samfunnsdelen av
kommeplanen. Både befolkningsrettet praksis, livsmestring og forebygging i stedet for reparasjon er
uttalte strategier. Hole idrettsråd mener at den innsatsen som legges ned i frivillig sektor og især
innenfor idretten er absolutte forutsetninger for en slik strategi.
Vi mener videre at kommunen vil oppnå store gevinster ved å samhandle godt med den frivillige
sektoren og idretten spesielt. Ved å støtte opp om og satse på idretten, oppnår vi både idrettsglede,
folkehelse, dugnadsinnsats, tilhørighet og lojalitet til lokalmiljøet. Hole Idrettsråd mener at med godt
samarbeid og samhandling er det mulig å oppnå enda mer sammen. Det være seg nye prosjekter
innenfor folkehelse, inkludering, forebygging av utenforskap og mye mer. Jevn, forutsigbar og god
satsingen på selve idretten er bunnstokken i slikt arbeid. Uten forutsigbarhet og solide rammer i
frivillig sektor, oppnår vi ikke slik effekt.
En solid og bærekraftig frivillig sektor er et sentralt premiss i bo-attraktivitet og befolkningsvekst.
Skal Hole kommune oppnå ønsket befolkningsvekst, må kommunen være attraktiv å bosette seg i.
Da er et godt og bredt idrettstilbud en av de tingene folk ser etter for sine familier.
Vi registrerer at tjenesteområdet som idretten tilhører er budsjettert med til dels store negative
overføringer sammenliknet med 2021, og at en gradvis reduksjon også går lenger tilbake.
Vi har opplevd at det kommunale tilskuddet har blitt redusert først fra 150 000 pr år, så til 140 000,
og i år 130 000. - Neste år ligger det an til ytterligere en liten reduksjon på 1000 kr. Det strider mot
all fornuft med de samfunnsutfordringene kommunen står ovenfor. Disponeringene framstår i beste
fall som «smålige reduksjoner» av allerede minimale bidrag til aktiviteten gjennom Idrettsrådet. Vi

ber om at bidraget økes og ses i sammenheng med de forebyggende tiltakene som kommunen
ønsker å stå i bresjen av. (ref Side 113 og innsparingstiltak side 114) Idrettslaget Holeværingen er
også utsatt for en liknende reduksjon som gir liten mening i det store bildet.
Forøvrig er HIR fornøyd med at det legges opp til flerbrukshall i forbindelse med utvidelsen av Hole
Ungdomsskole. Dette er en etablering som vi mener må koordineres med andre brukeres behov, og
sees i sammenheng med kommunes totale anleggsstruktur.
HIR vil til slutt anmode om at det legges en god plan for medvirkning av det frivillige, inklusive HIR
ang midler tildelt fra fellesprosjektet for tapte friluftsområder. Vi er orientert om at kommunen har
fått midler og ønsker å bidra til at de blir brukt på en samfunnsnyttig måte til glede for hele
befolkningen. Videre oppfordrer vi kommunen til å gå i aktiv dialog med Nye veier/Fellesprosjektet
for å diskutere avbøtende tiltak også for tap av anlegg også til organisert aktivitet i Sundvollen og på
Helgelandsmoen.
HIR mener Hole kommune har et stort uforløst potensial, dersom de bruker Idrettsrådet som en
aktiv arena for utvikling av kommunen.
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