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Svar på skriftlig spørsmål om «Økonomisk hjelp til Vågsbygd turnforening» 

Jeg viser til din epost av 18.10.19 med følgende spørsmål:  

«Ærede ordfører 

Vågsbygd turnforening er en dugnadsdrevet turnklubb som ble stiftet i 2014 - og som har vokst raskt og har 

i dag 250 turnere. Turnforeningen driver både breddepartier og konkurransepartier, og har et solid sportslig 

tilbud. Klubben ble stiftet på bakgrunn av at Kristiansand Turnforening hadde lange ventelister, og det ble 

tydelig at byen trengte en turnforening til i vår største bydel.   

Vågsbygd turnforening har måttet leie en industrihall på Lumber fra det private markedet. Utgifter på leie 

og strøm kommer nå på rundt 500.000 kroner, hvorav kommunen i dag dekker kun 210.000.  Det er nå en 

reell mulighet for at Vågsbygd turnforening må legge ned klubben fordi leieutgiftene gjør det umulig å 

drive klubben økonomisk. Grensen for dugnadspress er nådd, og foreningen får ikke inn midler fra private 

fond til driftsutgifter.  

Nå trenger Vågsbygd turnforening økonomisk støtte som dekker leie og strøm på kr.500.000, slik at de på 

dugnad kan klare å drive klubben videre. Alternativet vil være veldig trist for mange familier i Vågsbygd. 

Det finnes ingen andre som kan gi hele 250 turnere et treningstilbud. Likebehandling, i dag får eksempelvis 

Kristiansand turnforening som jeg ønsker alt godt - store økonomiske driftstilskudd, penger til utstyr og 

gratis hall, mens Vågsbygd turnforening fremdeles må betale husleien selv og ta til takke med utstyr som 

andre klubber ikke vil bruke.  

Grunnet overnevnte vil ordføreren som Demokratene hjelpe Vågsbygd turnforening økonomisk slik at 

foreningen kan drive videre?» 

Svar:  

Jeg ser det som en selvfølge at den nye kommunen støtter Vågsbygd Turnforening økonomisk, slik 

tidligere Kristiansand kommune har gjort i flere år. 

Vågsbygd Turnforening omfattes av den kommunale ordningen for Tilskudd til private idrettsanlegg. 

Retningslinjene for ordningen er tilgjengelig på kommunens nettsider. Fellesnemnda har vedtatt å 

videreføre ordningen og retningslinjene i nye Kristiansand kommune. 

Vidar Kleppe 

Mesanveien 42a 

4624 Kristiansand 

 

Kristiansand, 5. desember 2019 
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Denne ordningen hadde i 2019 en budsjettramme på 1,0 mill. kr, og kulturstyret i Kristiansand fordelte 

disse midlene i møte 30. januar (sak 4/19) på 8 ulike anlegg/idrettslag. Vågsbygd Turnforening mottok da 

et tilskudd for 2019 på kr 210 000. 

Det har vært en kjent sak i 2019 for både kommunens administrasjon og kulturpolitikere at Vågsbygd 

Turnforening har økonomiske utfordringer, bl.a. knyttet til leien av lokalene på Lumber. Derfor behandlet 

også kulturstyret en søknad fra foreningen om ekstratilskudd i møte 25. september (sak 73/19). I dette 

møtet var også foreningen til stede for å presentere seg nærmere for kulturstyret. Vedtaket ble at Vågsbygd 

Turnforening fikk et ekstratilskudd på kr 67 000.    

Det er viktig at spørsmål om økonomisk støtte til enkeltaktører, vurderes og behandles innenfor de vedtatte 

ordningene som sikrer åpenhet og likebehandling. Kommunedirektøren har foreslått at budsjettposten 

«Tilskudd til private idrettsanlegg» for 2020 er på 1,135 mill. kr (se forslag til økonomiplan side 213). Det 

blir da opp til bystyret i budsjettmøtet 18. desember å fastsette den endelig størrelsen på 

tilskuddsordningen, mens kulturutvalget fordeler midlene i ett av de første møtene i 2020. 

Med vennlig hilsen 

 

 

Jan Oddvar Skisland 

Ordfører 

 

Kopi: Bystyret 


