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"Høring budsjett 2020"

Ringerike Idrettsråd ser at forslaget til Gratis trening for barn og ungdom er tatt ut av
budsjettforslaget, også fra langtidsbudsjettet til 2023.
I et skriv 28.06.2018 ba vi kulturtjenesten se på om at barn og unge under 19 år får trene gratis i
kommunale haller ved en gradvis reduksjon av halleien i Ringerikshallen, Hønefoss Arena,
Tyristrandhallen og de nye flerbrukshallene på Benterud og Ullerål.
Sekundært ba vi om at barn under 13 får trene gratis ide nevnte hallene og med en gradvis reduksjon
i leien for ungdom 13-19 år.
I kommunestyrevedtak 0067/03 er det vedtatt at barn under 13 år skal trene gratis. Den gang hadde
vi bare Ringerikshallen og da ble denne aldersgruppen henvist til gymnastikksalene. Det er blitt færre
gymsaler, så nå trener også de under 13 år i hall.
I handlingsprogrammet skriver Rådmannen om befolkning: «Ringerike skal være en attraktiv
bokommune, spesielt for unge og familier i etableringsfasen» og «Helse i alt vi gjør og aktivitet for
alle i Ringerike».
Det er i dag 140 kommuner som har gratis trening for barn, bl.a. Kongsberg og det bør være et mål
også for Ringerike. Idrettsrådet er i første rekke opptatt av skjevheten mellom idrettene.
Fotballklubbene betaler ikke for å trene på AKA-Arena. Ishockeyklubben betaler ingen avgift i
ishallen. De såkalte hallidrettene er de som må betale for å trene.
Vi ber Formannskapet å legge Gratis trening inn i langtidsbudsjettet igjen og at politikerne ber
administrasjon å legge fram et nytt forslag til neste år. Det må være mulig å se på en gradvis
reduksjon.
Idrettens visjon er» Idrettsglede for alle». Ingen skal måtte stå utenfor. Vi mener det vil være et skritt
i riktig retning etter hvert å fjerne halleien.
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