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Svar på skriftlig spørsmål til ordføreren om å innføre gratis 

parkering ved Odderøyhallen 
 

Jeg viser til ditt skriftlige spørsmål innsendt pr. epost 22.10.20, spørsmålet var: 

«Ærede ordfører 

I dag må alle som benytter bil til idrett og trening i Odderøyhallen, betale for 

parkering ved hallen. Dette medfører at særlig trenere må ut med flere hundre kroner 

i måneden - for å gjøre en viktig og nødvendig dugnadsjobb som trenere. Klubbene 

som benytter Odderøyhallen, har ikke penger til å betale trenerne sine 

parkeringsutgifter.  

  

Grunnet overnevnte vil jeg utfordre deg som ordfører: Vil du støtte og ta et snarlig 

initiativ til at brukere av Odderøyhallen, for fremtiden skal slippe å betale for 

parkering ved hallen. Eventuelt innføre en ordning der det gis parkeringskort til 

trenere - slik at de slipper å betale for å parkere ved Odderøyhallen?» 

 

Svar: 

Idrett baserer seg i stor grad på frivillighet, og frivillighet er viktig for kommunen vår. 

Samtidig er frivillighet også frivillig og baserer ofte sin drift og aktivitet på tilskudd fra 

det offentlige og/eller kontingent eller lignende. Blant annet er det mulig å søke 

driftstilskudd basert på antall medlemmer under 20 år, og et slikt tilskudd kan blant 

annet brukes til å dekke inn de nevnte utgiftene som representanten Kleppe skisserer. 

 

Så må det også nevnes, at det er et mål i seg selv å redusere bilbruk og begrense og 

regulere antall parkerte biler. Jeg har forståelse for at det kan være langt fra 

busstoppet til Odderøyhallen, men samtidig er kollektivt et godt alternativ til bilbruk, 

og vi må se på ordninger som gjelder for alle og ikke de få. Jeg ønsker derfor ikke å ta 

et slikt initiativ som representanten etterspør, men vil oppfordre de det gjelder til å 

benytte seg av de mulighetene de har til å velge kollektivt, eller søke tilskudd til drift. 
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Jan Oddvar Skisland  
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