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Emne: Flerbrukshall i Svindal 

Til politisk ledelse i Våler kommune, 
 
 
Sak: Flerbrukshall i Svinndal 
 
 
Jeg har gjennom samtaler og møte med lederen i VS IL, Renate Holm, blitt orientert om den politiske prosess 
som pågår rundt etableringen av en ny flerbrukshall i Svinndal. 
 
Som leder av Våler Idrettsråd synes jeg det er sterkt mistenkelig og skuffende at ikke Idrettsrådet har vært 
kontaktet og rådspurt i denne saken. 
 
Idrettsrådet er Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lokale bindeledd inn i den enkelte 
kommune og er et idrettspolitisk organisasjonsledd og fellesorgan for idretten i den enkelte kommune. 
 
Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, idrettskretsen og de kommunale myndigheter. 
 
Noen av Idrettsrådet primæroppgaver er å sikre og formidle idrettslagenes prioriterte anleggsformål til kommunale 
myndigheter samt fordele tilskuddene til "lokale aktivitetsmidler" til barn og unge i idrettslag tilsluttet NIF.  Midlene 
er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet, og utgjør for 2017 mer en 337 mill. kr. 
Våler er tildelt kr 354.408 av disse midlene og Idrettsrådet er i disse dager i ferd med å prioritere fordelingen på 
lagene. 
 
Når det gjelder en flerbrukshall i Svinndal har denne ikke vært med på prioritetslisten fra idrettens side. 
 
I flere år har hovedprioriteten fra Idretten i Våler, vært å løse mangelen på innendørs idrettsaktivitet i Våk området 
der barne og befolkningstettheten er størst. Dette har i flere år vært spilt inn til kommunedelplan for idrett og fysisk 
aktivitet. 
 
Når nå administrativt og politisk ledelse i Våler tilsidesetter og unnlater vår innvirkning på idrettens primære 
ønskemål og fremprioriterer en hall i Svinndal, må vi reagere. 
 
Jeg har lest varaordførers tilsvar til Renate Holm på saken rundt flerbrukshall i Svinndal. Denne fremkommer 
merkelig og synes i mine øyne å være et forsøk på å dekke inn kommunens behov for oppgradering skolens 
gymnastikkfasiliteter, gjennom å løfte denne opp til en flerbrukshall basert på også idrettens behov. Dette for å 
kunne legge inn en søknad om tildeling av spillemidler, på en sak som i utgangspunktet er en ren kommunal 
finansierings oppgave. 
 
Kampen om spillemidler til det enkelte idrettslag og kommune er stor og en streng prioritering av tildelingene er 
nødvendig fra Fylkeskommunen og Kulturdepartementets side. 
En stor tildeling av midler til en kommune ett år vil fort innebære at det vil gå mange år før en tilsvarende tildeling 
vil komme samme kommune tilgode. 
 
En søknad på spillemiddel på et hall i Svinndal som ikke er prioritert av idretten selv, vil derfor kunne torpedere 
ønsket om realisering av en flerbrukshall ved Våk. 
 
Som leder av Våler Idrettsråd håper jeg politikerne vil besinne seg og utsette behandlingen av saken til denne har 
blitt behandlet av alle høringsorganer og fått sin rette plass i prioriteringen av tiltak i kommunedelplanen for idrett 
og fysisk aktivitet. 
 
Dersom dette ikke skjer vil Idrettsrådet vurdere å spille inn våre synspunkter for besluttende myndigheter på et 
høyere nivå. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Jan Robert Danielsen 
Leder i Våler Idrettsråd 
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