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Styret i Idrettsrådet i Trondheim  

TK/IF v/ Knut Kvaran 

TRIK v/ Ståle Vaag 

 

Kopi:  

TK/rådmannen v/Ola B Rise 

TK/IF alle ansatte 

Trondheim bydrift v/Jan Morten Bjerkan og Hanne Arnesen 

TRIK v/ Kjell Bjarne Helland 

Trondheim 04.10.2022 

REFERAT STYREMØTE NR 9/22  

TORSDAG 22. SEPT KL 18.00 – 21.00 

STED: IDRETTENS HUS 

Deltakere styret: Anne-Lise Bratsberg, Tryggve Duun, Erlend Skårsmoen, Bård Bredesen, 

Per Vidar Melkvik, Jørgen Knapskog (fra sak 80/22/a), Lena Haram Mittet (teams, tom 

85/22/k) Renate Thorvaldsen (teams, tom sak 88/22/a)  

Admin: Bjørn Kilskar, Iselin Ra, Linda Marie Skjervold (fra sak 79/22) 

Forfall: Even Myhre, Ingrid Ulvan Olsen, Åse Jacobsen.  

 
FORMØTE KL 18.00 - 19.00 
Intet formøte denne gangen. 

 

 

SAKLISTE  

Kl 18.00 – 18.30 

Sak 

78/22 

Trondheim kommune – 30 min. Info 

a. Saupstad skistadion. Støtte snøproduksjon 

Utfall av IF møte med idrettslagene? 

b. Leangen aktivitetshus – søknad om status nasjonalanlegg 

Uttalelse fra TK? 

c. Ishall Klett 

Noe nytt om interkommunalt samarbeid med Melhus? 

d. Tilsyn kunstgressbaner av Statsforvalter 

Status? 

e. Bydelsbasseng Moholt – mulighets- og/ konseptvalgstudie 

Brukermedvirkning og dialogmøte 4. okt 

f. Politiske saker som er behandlet eller snart kommer til behandling 

g. Andre saker fra TK  

Se skriftlig redegjørelse, i tillegg 

- Bestilling fra ordføreren om politisk sak vedr Byarena 

- Frisbeegolf utfordringer vedr anlegg 

- Handlings- og økonomiplan 2023-26, budsjettkonferanse 28. okt 

Vedtak  a. Til info. 

b. Til info. 

c. Til info.  

d. Til info. Se vedlagt skriftlig redegjørelse fra IF. 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/2brpe602182zveh/AACXMKII8t0ZMysPGl1AkSwQa?dl=0
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e. Til info. Se vedlagt skriftlig redegjørelse fra IF. 

IF vil fremme en politisk sak vedr anleggssituasjonen for frisbeegolf 

IRT vil etter oppfordring fra Trondheim Diskgolfklubb invitere begge 

klubbene til et møte. 

Kl 18.30 – 21.00 

Sak  

79/22 

Godkjenning av referat styremøte 8/22 – beslutning 

Kontrollutvalget er forelagt referat. Tilbakemelding mottatt 20. sept, ingen 

merknader.  
Vedtak Referat styremøte 7/22 godkjennes.  

 

Sak  

80/22 

Inkludering IL - beslutning 

a. Aktivitetsguide 

Adm har avklart med TK muligheten for å søke ekstra flyktninge-midler 2022. 

Se notat med anslag kostnader knyttet til flykninger og forslag søknad. 

b. Inkludering IL 2022 – søknadsbehandling etter ny utlysning 

Ingen nye søknader 

c. Støtte medlemmer med lav betalingsevne 2022 

Totalt 2 nye søknader kommet inn.  

Se forslag tildeling på DB.  

Det kan forventes at det kommer søknad fra flere IL utover høsten.  

d. Støtte Klubbambassadør 2022 - søknadsbehandling 

Ingen nye søknader til behandling. 

Vedtak 

  

a. Søknad til TK om 230 000 kr ekstra inkluderingsmidler for 2022 sendes for 

foreslått. 

b. Til info. 

c. Tildeling vedtas som foreslått. Se vedlegg 1.   

d. Til info 

Sak 

81/22 

Handlingsplan 2022-2023. Sluttbehandling 

Resultat etter arbeid i utvalgene på/etter strategisamling 8. sept. Dvs. innarbeiding av 

bærekraft – inkl. virkemiddel/tiltak.  Endelig utkast dokument vil bli oppdatert etter 

innspill fra utvalgene før møtet. 

Vedtak Adm får fullmakt til å sluttføre handlingsplan på bakgrunn av mottatte skriftlige 

innspill og diskusjon i møtet, og legger ut endelig handlingsplan på DB.  

 Innkomne saker fra eksterne til behandling – info og beslutning 

Sak 

82/22 

NFF søknad støtte EM fotball kvinner Trondheim 2025  

Frist var 16/9 kl 1200. Uttalelse ble sendt 19.09.2022, se DB. 

 

Søknaden forutsetter at det er gressmatte på Ladeanlegget og at anlegget er 

tilgjengelig for utleie fra 1. juni til 31. juli (the "Reservation Period"). Totalt søkes det 

om 2,8 MNOK i støtte fra Trondheim kommune. Hvorav 0,5 MNOK til planlegging 

og gjennomføring av Host City Concept i Trondheim, 0,3 MNOK til pynting av byen 

(bannere og flagg), 1,5 MNOK til utvikling og gjennomføring av Legacy-initiativer 

som i hovedsak vil rette seg mot barn og unge, og gjennomføres i samarbeid med 

Trøndelag fotballkrets og lokale klubber, samt 0,5 MNOK til organisering av 

frivillige.   

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/s/t90gomziu7za4aw/Referat%20sty%20nr%208-22%20.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/4a7codm50g2ajwe/AABX0vkn8VO5qVinwa0iVYkea?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9vl96kygyslh4yb/Handlingsplan%20IRT%202022-2023%2C%20til%20sluttbehandling%20styrem%C3%B8te%20220922.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/3zhiyixtm2s4ew0/AAAlVv3pfr_AwnnAbF5w266ca?dl=0
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Vedtak Idrettsrådet i Trondheim stiller seg, med forbehold om positivt vedtak på årsmøtet 

2023, positive til at Trondheim kommune er en av to norske vertskapsbyer for 

WEURO2025. 

 

Vi vil påpeke at det er viktig at NFF Trøndelag inngår samarbeid med Idrettsrådet i 

Trondheim i forhold til inkluderingsarbeid slik at vi får mest mulig ut av samla 

innsats på dette området.  

    

Sak 

83/22 

Leangen aktivitetshus – støtte søknad om status nasjonalanlegg vektløfting 

Trondheim Atletklubb vil søke om at deres anlegg gis status som nasjonalanlegg, ref. 

infosak TK sak 78/22. Klubben ber om støtteerklæring fra idrettsrådet. Frist søknad til 

forbund er 1. okt  
Vedtak Adm utarbeider og sender støtteskriv. 

Sak 

84/22 

Bydelsbasseng Moholt – innspill til mulighets- /konseptvalgstudien 

Ref infosak fra TK. Hvem skal inviteres av idrettene og hvem deltar fra oss i møte 

med TK og idrettene 4. okt? Svømmekretsen er allerede invitert. Dykking (som også 

dekker uv-rugby) bør inviteres. Paraidrett bør inviteres.  

Padling og seiling er ikke naturlig å invitere selv om de har tilgang på noe tid i 

Pirbadet via kommunal fordeling.  

Vedtak Dykkerforbundet bes peke ut representant(er) fra dykking i Trondheim. 

Per-Einar Johannesen, fagkonsulent NIF inviteres. 

Adm deltar, og det er forslått at Tryggve eller Ingrid deltar fra styret (IRT). 

Per Vidar er prosjektleder fra SIT og melder seg som inhabil i denne saken.  

 

Etterskrift: Anne-Lise deltar. 

Sak 

85/22 

 

 

 Pågående saker til behandling/vedtak – info og beslutning 

a. Sak 4/21. Ny hjemmeside IRT  

-Status fra arbeidsgruppen. (Iselin, Erlend og Renate) 

-Idrettspolitikk – landingsside.  

-Bilde av alle? 

-Se fane formelle uttalelser, delt inn i kategorier.  

-Adm er invitert til mnd-møter om EPI-server oppdateringer, utvikling, og 

mulighet til å komme med ønsker o.l. Første møte i okt. 

-Lansering i løpet av oktober. Gammel hjemmeside er i utg.pkt sagt opp fra 1. 

okt, men vi har avtale om at den ikke stenges før vi ber om det. 

b. Sak 81/21. Temakveld bærekraft  

Status fra arbeidsgruppen. Dato?  (Anne-Lise, Tryggve, Erlend, Lena og 

Linda). Linda og styreleder deltok på kort seminar om bærekraft for 

kunstmiljøet i Trondheim.  

c. Sak 107/21. Prosjektmodell idrettsanlegg SIAT 

Invitere SIAT til formøte? Status fra Anne-Lise. Intet nytt.  

d. Sak 122/21. Møte med statsforvalteren 

Status fra Anne-Lise.  

e. Sak 4/22. Kommunal støtte ulike arrangement 

Status fra arbeidsgruppe (Åse og Bjørn). Intet nytt 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/lrg5o1wjfy2hajh/AAALow8wWCuI2nzTgS3sRwTPa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/3zhiyixtm2s4ew0/AAAlVv3pfr_AwnnAbF5w266ca?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/flxlpd09n63xw2m/AAAaMoqp9dxhU-qCINhl3IJta?dl=0


 
 

 

IDRETTSRÅDET                                                                                                 Ingvald Ystgaard veg 3A, 7047 Trondheim 
I TRONDHEIM                                                                                                     ir.trondheim@idrettsforbundet.no  tlf 419 00 109 
Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund                                                   Orgnr:984 235 445. www.ir.trondheim.no       

f. Sak 40/22 Svømmehallfordeling 2022 - Husebybadet 

Bakgrunn: IRT har overtatt detaljfordelingen fra svømmekretsen. 

Omfordeling foretatt i Pirbadet der Trondheim Triatlonklubb har overtatt noe 

tid fra TSLK. Evt omfordeling i Husebybadet avventes til KUD har behandlet 

henvendelsen fra Svømmeforbundet. Kattem IL v/ advokat har bedt om innsyn 

i saken og stiller spørsmål til at fordeling er satt på vent. Vi har bedt 

Svømmeforbundet om å oversende sakens dokumenter til Kattem IL. Vi har 

også varslet TK om at tildeling av skolebasseng til Kattem IL kommende 

skoleår forutsetter en godkjenning fra KUD. Saken ligger nå til behandling 

hos IF og kommuneadvokaten.  

g. Sak 44/22/b. Kommunevalg 2023 – prosess inn mot politiske partier 

AU legger fram forslag prosess 

h. Sak 57/22. Idrettstingets fremtidige sammensetning - høring  

Frist 1. okt.  InfoSWOT-analyse med Melhus og Stjørdal gjennomført. 

SWOT-analyse med store IR gjennomføres 21. Info fra AU. 

i. Sak 58/22. Ildsjelpris Trondheim 2022 

Vår innstilling sendt TrIK 31. aug. 

j. Sak 67/22. PRIOR anlegg 2023 - 2024 

Status i arbeidet. Brev sendt SK/SF med kopi til alle IL 20. sept. Frist innspill 

fra idrettene 1. nov. 

k. Sak 68/22. Trondheim kommunes idrettsstipend 2022 

Endelig behandling. 

l. Sak 69/22. Lokale aktivitetsmidler (LAM) 2022 

Status i arbeidet. 

m. Sak 70/21. Kommunal støtte utstyr private anlegg 2022 

Vår innstilling sendt 4. sept. 

n. Sak 71/22. Kommunal arrangementsstøtte 2. halvår 2022 

Vår innstilling sendt 4. sept. 

o. Sak 72/22. Kommunale støtte drift/anlegg og aktivitet – hovedrunde 2022 

Status i arbeidet. 

p. Sak 73/22. NIF SM-søknad til KUD 2023 

Uttalelse sendt 5. sept. 

 

Vedtak a. Til info. 

b. Til info. Arbeidsgruppen jobber videre med saken, men møtet utsettes på grunn 

av stort arbeidspress bl.a. med høringssaker. 

c. Til info. Saken utsettes på grunn av stort arbeidspress med bl.a. høringssaker. 

d. Til info. Saken utsettes på grunn av stort arbeidspress med bl.a. høringssaker. 

e. Til info. Arbeidsgruppen jobber videre med saken.  

f. IRT avventer utfall av IF og kommuneadvokatens behandling av saken og 

beslutning. Dato for svømmehallfordeling 2023 utsettes. (planlagt 24. okt) 

g. AU følger opp saken videre. 

h. AU sluttfører saken og sender høringsuttalelse innen 1. okt. 

i. Til info. Adm sender gratulasjonsbrev til Ola Resell. Saken avsluttes. 

j. Til info. 

k. Innstilling etter møtet sendes TK. Saken avsluttes. 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/xszfuqgdnnz1jyl/AAAg2OgBSFEjwqz_03GfrXAfa?dl=0
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2022/horing-om-idrettstingets-fremtidige-sammensetning/
https://www.dropbox.com/sh/nudfzpzfdv717zw/AAC9apeTDSs1Zru-JaWsw-SRa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/lrg5o1wjfy2hajh/AAALow8wWCuI2nzTgS3sRwTPa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/gfba8en59hd7lz4/AAAjaJCXVZ6ookZmOP3LqXmsa?dl=0
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l. Til info. 

m. Til info. Saken avsluttes. 

n. Til info. Saken avsluttes. 

o. Til info. 

p. Til info. Saken avsluttes.  
 

Sak 

86/22 

Kommunale og fylkeskommunale planer/saker til høring og uttalelse – info og 

beslutning 

a. Leinstrand idrettspark, detaljregulering 

Frist 1. okt. Leinstrand IL er koblet på saken for innspill til oss. 

b. Østmarknesset kaianlegg og friområde 

Frist 1. okt 

c. Konsertarenaer Trondheim, Lade spesielt – retningslinjer. 

Frist: Uttalelse sak PS xx. oktober 

d. Øvre Rotvoll, felt B15-1, oppstart regulering 

Frist 9. okt. 

e. Tiller idrettspark, oppstart regulering. Høring 

Frist 19. okt. 

f. Del av Brøset, detaljregulering 

Uttalelse sendt 9. sept. 

g. Parkeringspolitikk i Miljøpakken 

Uttalelse sendt 9. sept. 

h. Gløshaugen og Høgskoledalen, detaljregulering 

Uttalelse sendt 7. sept. 

i. Lerkendal og Valgrinda, områderegulering 

Uttalelse sendt 7. sept.  
Vedtak a. Adm utarbeider og sender uttalelse. 

b. Adm utarbeider og sender uttalelse. 

c. AU utarbeider og sender uttalelse. 

d. Adm utarbeider og sender uttalelse. 

e. Adm utarbeider og sender uttalelse. 

f-i. Til info. Avsluttes. 

 

Sak 

87/22 

Saker fra adm og styret – til info 

a. Møte med kontrollutvalg 20. sept 

Info fra AU.  

b. Tvergakonferansen 2022 -  Trondheim 18. oktober 

c. IMDI regional integreringskonferanse i Trondheim 7. nov   

d. Lovendringer NIF – høring. Frist 9. sept 

AU har utarbeidet og sendt høringsinnspill 9. sept. 

e. Søknad TK kommunal driftsstøtte IRT og inkl.midler 2023 

Søknad sendt 13. sept. 

f. Inkludering IL – infosaker 

- Aktivitetsguide: Status ansettelse guider, NIF rapport IMDI-midler 15. aug, 

mm. Linda orienterer. 

- Inkludering: Evaluering og tydeliggjøring av kriterier for lav betalingsevne 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/3zhiyixtm2s4ew0/AAAlVv3pfr_AwnnAbF5w266ca?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/3zhiyixtm2s4ew0/AAAlVv3pfr_AwnnAbF5w266ca?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/jrbbjtme9is0bih/AADUy9tO_osTQG9BsiX22Mqza?dl=0
https://tverga.no/tvergakonferansen-2022/
https://www.imdi.no/om-imdi/kurs-og-arrangementer/imdis-regionale-integreringskonferanse/
https://www.dropbox.com/sh/t73qpb02u7mm3j3/AACTxBhFBEVf2g2Y0dtOMBDfa?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q86bonxjaojij4x/NIF.%20H%C3%B8ring%20lovendringer.%20Utt%20IRT%20090922.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/4a7codm50g2ajwe/AABX0vkn8VO5qVinwa0iVYkea?dl=0
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og inkl.IL er påstartet. Endelig vedtak fattes i styremøte i nov, mål om at 

forslag fremmes i sty okt. Iselin orienterer. 

g. NIPA 2022 – Brekstad

Kort info fra Anne-Lise.

h. Biljardkveld sammen med kommunen 5. okt

Status påmeldte. Husk påmelding her

i. Granåsen utbygging

Se referat referansegrp møte 29. aug

j. Mitt Varsel  - utrulling i IL og IR

Adm har meldt seg på infomøte og vil delta på kurs slik at vi kan ta i bruk

dette i idrettsrådet.

k. Nyhetsbrev fra TrIK sept

Videresendt styret.

l. Nyhetsbrev fra Paraidrettssenteret sept

Videresendt styret.

m. Infobrev nr 4/22 fra TrIK til IR og soner 
Vedtak a. Info tas til etterretning.

b. Adm deltar.

c. Erlend, Anne-Lise, Linda og Iselin deltar.

d.-m Til info.

Sak 88/22 Eventuelt 

a. Gjennomgang endringer møteplan 2022 - 2023

- Fastsette dato årsmøte 2023.

- Ny dato møte info/opplæring nye styremedlemmer.

b. Arbeid i utvalg

- Oppfølging av oppgave fra strategisamling, bla konkretisering av

interesseanalysen. Det ble ikke jobbet med interesseanalysen.

Vedtak a. Årsmøtet er ønsket gjennomført i TS innen uke 18 i mai. Adm sender

forespørsel til TS. Møteplanen oppdateres etter beslutninger i møtet.

b. Utvalgsledere samarbeider om å ferdigstille interesseanalysen. Sak videre

oppfølging på styremøte oktober.

Merk:  

Kopi av alle referat, uttalelser og sakspapirer legges fortløpende på dropbox. Meld tilbake 

hvis det er sakspapirer dere savner. 

Møteplan IRT 2022-23 

Handlingsplan 2022-2023 (under bearbeiding) 

Anne-Lise Bratsberg /s/  Bjørn Kilskar 

leder Idrettsrådet i Trondheim daglig leder 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://docs.google.com/forms/d/1WSzlMcI5nQX6UWYDLHpciTP28GgXDu6hb-P209bfKaU/edit#responses
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2022/na-starter-utrullingen-av-mitt-varsel-til-alle-idrettslag/
https://www.dropbox.com/sh/om120l7vsgtx5zm/AAAFA00UB21GQ-81VVUsv4Bha?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9vl96kygyslh4yb/Handlingsplan%20IRT%202022-2023%2C%20til%20sluttbehandling%20styrem%C3%B8te%20220922.xlsx?dl=0
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Vedlegg 1. Inkludering i idrettslag tildeling lavbetalingsevne & økonomiske barrierer. 

Sty 9 / 22.  22 sept.  

Klubbnr Idrettslag Tiltak Sum 

Lav betalingsevne – økonomiske barrierer 
KL16010069 Strindheim IL Lav betalingsevne – økonomiske 

barrierer 

60 000 kr 

KL 16010562 Nidaros Ishockey Jr. Elite Lav betalingsevne – Økonomiske 

barriere 

18 000 kr 

Lav bet: 78 000 kr 

Inkl i IL: 0 kr 

Totalt: 78 000 kr 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/


NOTAT
Tema Innspill til idrettsrådets møte 22.9.22, sak 78/22

Dato 20.9.22

Til Idrettsrådet i Trondheim

Fra Enhet for idrett og friluftsliv, Trondheim kommune

a. Saupstad skistadion. Støtte snøproduksjon

Utfall av IF møte med idrettslagene?

Bystyret behandlet 19. mai sak 108/22 Trondhjems skiskyttere - søknad om kommunal lånegaranti.

Trondhjem skiskyttere og Heimdal ski ba før sommeren om et møte med Enhet for idrett og friluftsliv. Møtet
ble avholdt Onsdag, 8. juni. I møtet orienterte idrettslagene om en utfordrende situasjon knyttet til
kostnader for snøproduksjon, slik de også har gjort i brev til idrettsrådet.

I møtet mellom IF og idrettslagene lyttet IF til deres framlegg av utfordringer. I møtet ble det også gitt råd
fra IF til idrettslagene om å løfte frem utfordringe for IRT da IRT arbeider for best mulige forhold for
idretten, er et samordningsorgan for idretten i kommunen, og da tilskuddsordningen til drift av private
idrettsanlegg fordeles i tett samarbeid med  Idrettsrådet. Tildelinger skjer på bakgrunn av en
“fordelingsramme” beskrevet i formannskapssak 7.6.2017 sak 132/17 Gjennomgang og vurdering av
kommunens tilskuddsordninger innenfor idrettsområdet.

IF har forståelse for at det er krevende for Trondhjem skiskyttere og Heimdal ski med store utgifter til
snøproduksjon, men ser ikke at IF pr i dag har rammer for økt støtte. Et alternativ er å prioritere midler til
snødproduksjon fra rammen avsatt til tilskuddsordningen drift av private idrettsanlegg. IF orienterte
idrettslagene generelt om tilskuddsordninger de kan søke på , eksempelvis støtte til å snølegge skileiken
spesielt gjennom tilskudd for friområder. IF orienterte idrettslagene om at i tillegg til at IRT er en
støttespiller for dem, så er også Trondheim en politisk styrt organisasjon, og at politikere f.eks. i
KIF-komiteen er valgt av innbyggerne i Trondheim og at de er interesserte i frivillighetens og idrettens kår.
Anlegget brukes også av Heimdal vgs, slik at idrettslagene har grunnlag for å gå i dialog med Trøndelag
Fylkeskommune om økt økonomisk bidrag.

b. Leangen aktivitetshus – søknad om status nasjonalanlegg

Jan Egil Trøan, Sportssjef for Trondheim Atletklubb, kontaktet Enhet for idrett og friluftsliv  31. august med

ønske om at Trondheim kommune skal støtte deres arbeid inn mot Norges vektløfterforbund (som arbeider

med planer for et nasjonalanlegg for vektløfting) for at et slikt nasjonalanlegg skal plasseres i Trondheim.

Slik jeg IF har forstått Trøan så er plassering på vestlandet en sterk konkurrent og den plasseringen som pr

tid står sterkest i forbundet. Trondheim har ingen nasjonalanlegg, og slik IF vurderer  ligger det ingen direkte

forpliktelser for kommunen i å støtte Atletklubbens arbeid for en plassering av et slikt anlegg i Trondheim.

Teksten under ble 14. september oversendt ordførerkontoret for utsending av ordførerkontoret og signering

av ordfører/varaordfører, som på epost har bekreftet at de vil gjøre dette:

Nasjonalanlegg for vektløfting i Trondheim

Trondheim kommune støtter initiativet fra Trondheim Atletklubb om å søke Norges vektløfterforbund om å

få nasjonalanlegg for vektløfting til Trondheim.

Vedlegg 2. Innspill til idrettsrådet.
Sty 9/22. 22 sept.

https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/50014657
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/1003380754
https://atletklubben.no/
https://no.wikipedia.org/wiki/Kategori:Nasjonalanlegg_i_Norge


Trondheim er en av landets største universitets- og kunnskapsbyer, og har et av landets mest attraktive

studentmiljø. Byen har allerede stor nok arena (Trondheim Spektrum) og infrastruktur for å arrangere store

idrettsarrangement. Trondheim Atletklubb arbeider nå, i tett samarbeid med Arbeidernes turn- og

idrettsforening,  med planer om et aktivitetshus i Leangen idrettspark. En plassering av et nasjonalanlegg

for vektløfting til Trondheim vil gi nær tilgang til landets beste kompetanse innen idrett, fysiologi og medisin,

Olympiatoppen, universitet og forsking og legge godt til rette for idrettens samhandling.  Et nasjonalanlegg

for vektløfting vil ivareta idrettens behov mellom de store internasjonale arrangementene. Leangen

idrettspark ligger sentralt i byen og har god kollektivtransport, med nærhet til flere bylinjer og flybuss. Et

nasjonalanlegg i Leangen idrettspark vil være lett tilgjengelig både for landets utøvere og internasjonale

tilreisende.

c. Ishall Klett

I forrige styremøte hos idrettsrådet orienterte enhetsleder om forventing av en politisk sak i Melhus.

Rådmannen i Melhus godkjente imidlertid ikke saksbehandlers saksfremlegg for politisk behandling og

etterspurte uttalelse fra idrettsrådet i Melhus. IF orienterte IRT om idrettsrådets i Melhus sin betenkning til

saksbehandler rundt dette. IF hadde 7. september et møte om ishall på Klett med Leinstrand IL og  NIHF

Region Midt. Region Midt meldte da til IF at Melhus har fått et nytt idrettslag med Melhus ishockey.  IF ba

ishockey om å følge opp Leik og Melhus ishockey slik at styrene i disse lagene snarlig henvender seg direkte

til idrettsrådet i Melhus for å vise sitt engasjement med en uttalelse om støtte til en interkommunal ishall i

regi av Leinstrand IL på Klett (om de er positive og ser egennytte av denne). De ble også bedt om å sende en

kopi av sin uttalelse til kommuneadministrasjonen i Melhus v/ enhetsleder for Kultur og fritid.

Etter dette har ikke IF hørt mer om saken.

d. Tilsyn kunstgressbaner av Statsforvalter

Trondheim kommune har svart som følger  i rapport til statsforvalteren etter inspeksjon 3. juni 2022:

Rapport etter inspeksjon 3. juni 2022 - Lade Idrettspark i Trondheim -  plastholdig løst fyllmateriale.

e. Bydelsbasseng Moholt – mulighets-/ konseptvalgstudie

Brukerdialog 4. okt

Følgende har blitt oversendt idrettsrådet og bassengbrukere:

Nytt bydelsbasseng på Moholt i Trondheim og mulighets-/konseptvalgstudie - Invitasjon til

brukerdialogmøte 04.10.2022 -kl 16.00

Trondheim kommune ønsker å invitere dere, som representanter for bassengbrukere innenfor idretts- og

helsefeltet, til et dialogmøte om Moholt bydelsbasseng. Formålet med møtet er å få innspill til mulighets-

/konseptvalgstudien for bassenget. Trondheim kommune og Studentsamskibnaden i Trondheim har

engasjert Bergersen Arkitekter AS til å utarbeide en mulighets-/ konseptvalgstudie, der formålet er å

undersøke:

Hvordan et nytt bydelsbasseng kan realiseres ved Moholt studentby. Det utredes

utviklingspotensial for tomta for også andre funksjoner som kan støtte opp om bydelsbasseng

og studentbyen

Mulighetsstudiet skal gi oppdragsgiverne svar på:

● Fornuftig arealdisponering på tomta, der nytt bydelsbasseng og funksjoner for Sit

skal være førende for arbeidet

● Sambrukspotensial mellom bydelsbasseng og studentfunksjoner

● Tentativt romprogram for bydelsbassenget som innebærer to alternativer: "et

nøkternt" og et "maksimalt" bassengprosjekt

https://atif.no/
https://atif.no/
https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/leangenidrettspark/start
https://docs.google.com/document/d/108omXrndgNTR_33ls42ZtYrOiTEX4bhpAtHEn6AqNRQ/edit?usp=sharing


Vi kommer til å dele tegningsgrunnlag med møtedeltakere ca én uke før møtet. Vi ber om at Idrettsrådet i

Trondheim videresender innkallingen til relevante representanter for bassengidrettene. Denne e-posten

følges også opp med en egen kalenderinnkalling. Vi ønsker at alle svarer på denne invitasjonen, også om de

ikke ønsker å delta.

Innspill og refleksjoner fra møtet blir referatført og vil nyansere det videre arbeidet fram mot ferdig rapport

før jul. Innspillene fra møtet vil også oppsummeres i politisk sak om rammer for nytt bydelsbasseng på

Moholt.

Inviterte brukerrepresentanter og organisasjoner er:

● Idrettsrådet i Trondheim - koordinerende ledd for relevante bassengidretter - videresender

invitasjoner og deltar selv

● Trøndelag svømmekrets - svømmeidretten

● Funksjonshemmedes fellesorganisasjon - brukerorganisasjon som omfatter mange brukergrupper

som benytter terapibasseng

● Interne brukerrepresentanter

○ Skolesvømming

○ Barnas representant

○ Driftsleder Trondheim bydrift - basseng

Litt om prosjektgjennomføring og brukermedvirkning i byggeprosjekter der Trondheim kommune er

byggherre

Dette prosjektet er i en tidligfase. Mulighetsstudien/konseptvalgstudien er gjerne en av de første

utredningene i et kommende bygge- og anleggsprosjekt. Denne studien skal danne grunnlaget for et konsept

for anlegget, som innebærer at overordna grep knyttet til innhold, funksjon, arealdisponeringer og

kostnader utredes. Det betyr at de overordna valgene om konfigurasjon og omfang ofte "skisseres" i denne

delen av prosjektet. Det er også denne delen av prosjektet som er grunnlaget for de første

kostnadsoverslagene som kommunen bruker i sitt budsjettarbeid. Arkitektens oppgave er å utrede/løse

hvordan både de "nøkterne" og "maksimale" prosjektvariantene kan løses innenfor tomta med sine

respektive arealbehov, med de ulike mulighetene og begrensningene som foreligger.

Gjennomført mulighets-/konseptvalgstudie er grunnlaget for en politisk sak om rammer for videre

planlegging. I denne saken skal kommunedirektøren redegjøre for de ulike alternativene og gir sin

anbefaling til fysisk ramme for prosjektet. Vedtaket vil ofte være at det skal utvikles et skisseprosjekt på

bakgrunn av konseptet/rammen som politikerne vedtar, at kommunen skal innarbeide foreløpige

kostnadsoverslag for investeringen i sitt budsjettarbeid og hvilken gjennomføringsmodell man går videre

med for prosjektet.

I senere prosjektfaser, etter at de ytre rammene for prosjektet er satt, så kommer arbeid med

reguleringsplan, skisseprosjekt og forprosjektering når planarbeid og skisseprosjekt er ferdig. Trondheim

kommune tar i denne fasen av prosjektet ansvar for å opprette en "plangruppe", der alle relevante brukere

av anlegget får medvirke på tegningsgrunnlag. Innenfor gitte rammer vil denne gruppens innspill forme

detaljer i forprosjektet. Medvirkningsprosessen er i hovedsak ferdig før forprosjektet er ferdig. Når prosjektet

kommer til utførelse er det Trondheim kommunes ansvar å sørge for at anlegget som bygges blir bygd i

henhold til beskrivelsene det har vært medvirkning på.

f. Politiske saker som er behandlet eller snart kommer til behandling

KIF-komite 5.9

https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/50014572


● sak 46/22 Representantforslag - Øke kapasiteten til idretten på Ranheim - Christianne Bauck

Larssen (H). Saken ble utsatt til neste møte.

● sak 47/22 Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032

● sak 48/22 Plan for areal til offentlige tjenester 2022-2060

Areal- og samferdselskomiteen 7.9

● Tilleggsnotat 47 22 Sak 137/22 – Detaljregulering av Granåsen Idrettsanlegg del 2, r20190041,

sluttbehandling

Bygningsrådet 13.9

● sak 177/22 Buranbanen aktivitetspark, klagebehandling etter godkjent trimtrapp og oppgradering

av Buranbanen til aktivitetspark

Formannskapet 20.9

● sak 137/22 Sak til eventuelt - Henvendelse fra UB om trimtrapp i akebakke på Steinan - Ola Lund

Renolen (MDG). Svar fra direktør for kultur og idrett kan leses her: Notat til formannskapet - svar på

spørsmål angående henvendelse fra UB til formannskapet om trimtrapp i akebakke på Steinan

Bystyret 22.9

● sak 177/22 Detaljregulering av Granåsen Idrettsanlegg del 2, r20190041, sluttbehandling

Kontrollutvalet 7.11

● Forvaltningsrevisjon investeringer i idrettsanlegg

g. Andre saker fra TK

● Nytt tidspunkt for Dialogmøte K.dir og IF - IRT

20. oktober er det bystyremøte, så det er nok grunnen til at direktør for kultur og idrett har avslått møtet

denne datoen. Det er satt opp bystyremøte både 19. og 20. oktober

Mandag 24.10 kl 17. eller torsdag 27.10 kan være en mulighet.

Noen av disse dagene som kan passe for IRT?

● “Idrettspolitisk erklæring fra Trøndelag”

Fylkeskommunen skal nå behandle “Idrettspolitisk erklæring fra Trøndelag” - først i Ungdommens fylkesting

(25.9) Politiske møter - Møter - Ungdommens fylkesutvalg 2022 (25.09.2022) (360online.com)
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