
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 17.01.2023 

    REFERAT STYREMØTE NR 12/22 – NY DATO/STED 

    TIRSDAG 13. DES KL 17.30 – 18.30 

    STED: STÅLGÅRDEN, SLUPPENVEGEN 17B 

Deltakere styret: Anne – Lise Bratsberg, Per Vidar Melkvik, Jørgen Knapskog, Bård Bredesen, Even 

Myhre (teams), Åse Jacobsen (teams), Lena Kathrin Haram Mittet (teams), Erlend Skårsmoen 

(teams) og Renate Thorvaldsen (teams) 

Admin: Bjørn Kilskar (teams), Iselin Ra  

Forfall: Knut Kvaran, Tryggve Duun, Linda Marie Skjervold og Ingrid Ulvan Olsen 
 

FORMØTE  
Utgår denne gangen 

 

Sak 111/22 - TK info – utgår i møtet, se skriftlig innspill fra IF i DB 

 

SAKLISTE    

Sak 

111/22 

Trondheim kommune – 30 min. Info 

a. HØP 2023-2026 og budsjett 2022 – budsjettforslag rød/grønt 

Tillegg og konsekvenser for idretten 

b. Brygge for idretten på Skansen 

Status. 

c. Leangen kunstisbane– utfordringer  

Info om saken, konsekvenser og status utbedring. Idretten er fortvilet, bare 

uheldige omstendigheter eller noe å lære av prosessen?  

d. Kattem IL – leie i Husebybadet 

Konklusjon – videre oppfølging fra TK? 

e. Tillerskogen diskgolf 

Status politisk sak. 

f. Trondssletten Rehabilitetssenter – bassenget stenger 1. jan 

Leieavtale Trondheim HIL sies opp fra 1. jan. Dette er kritisk for tilbudet i 

idrettslaget.  

g. Økte strømutgifter i idretten i Trondheim – politisk sak 

Ref henvendelse fra kommunedirektør 2. des. Vi har iverksatt innspillrunde 

fra IL med frist 11. des.  

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

i. Andre saker fra TK  

 

Vedtak      a-i. Til info. Viser til «Innspill til idrettsrådets møte 7.12.22» fra TK V /IF. Se 

vedlegg 1.  

  
 

 

 

 

Kl 18.00 – 19.30 

https://www.dropbox.com/sh/4jrivms8y8wwyri/AAArn5eIGPBlIy7Jp_a037f8a?dl=0
https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSeU99z2xINWv51CqEmUGSvHVl0Pwd8wjOdXgI9rcVg4GNLl4g/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSeU99z2xINWv51CqEmUGSvHVl0Pwd8wjOdXgI9rcVg4GNLl4g/viewform?usp=send_form


Sak  

112/22 

Godkjenning av referat styremøte 11/22 – beslutning 

Kontrollutvalget er forelagt referat og hadde ingen kommentar. 

Vedtak Referat styremøte 11/22 godkjennes med følgende korrigering av sak 104/22:  

«Rutinebeskrivelsene, som er direkte hentet fra NIF, tas opp med de ansvarlige i NIF 

med mål om å få strammet opp bruk av «bør» til «skal» før IRT endelig vedtak.» 

 

og følgende korrigering av sak 108d./22: 

«IRT innhenter innspill til KPA fra IL, og inviterer IL til møte 13.des. AAU og adm 

utarbeider forslag til uttalelse når planen kommer på formell høring» 

 

Sak  

113/22 

Inkludering IL - beslutning 

a. Aktivitetsguide 

Intet til beslutning. 

b. Inkludering IL 2022 

Adm er i dialog med AlleMed om å inngå samarbeidsavtale.  

c. Støtte medlemmer med lav betalingsevne 2022 

Forslag justerte kriterier/søknadsprosess lagt på DB før møtet. 

d. Støtte Klubbambassadør 2022 - søknadsbehandling 

Intet til beslutning.  
Vedtak 

  

a. Til info. 

b. Inkluderingsutvalget og adm legger fram en begrunnet anbefaling for å inngå 

avtale med AlleMed på styremøtet i januar.  

c. Framlagt forslag godkjennes med presisering av fortrinnsvis støtte til 

deltakelse på en idrett, samt justering av satser. Iverksettes fra 2023. Se 

vedlegg 2 

d. Til info. 

Sak 

114/22 

Rutiner for kompensasjon av reiseutgifter til møter - styret 

Behov for å etablere nye rutiner som en oppfølging av innført endringer 

styrehonorarer 

Vedtak Øk. Utvalget og adm legger fra sak på styremøte i januar 

 

 Innkomne saker fra eksterne til behandling – info og beslutning  

Sak 

115/22 

Leangen kunstisbane – misnøye i skøytemiljøet 

Oppfølging av sak innmeldt fra Skøytekretsen Midt-Norge  

Hvorfor blir det så mye lekkasjer? Hva er det med drifta som fører til dette? Eller hva 

er det med utførelsen på anleggsarbeidet som forårsaker dette? Vi må lære og uten 

aktiv læreprosess vil vi alltid være reaktive slik som nå.  

Vedtak Ingen konklusjon.  

Sak  

116/22 

Bekymringsmelding fra Rosenborg Ishockeyklubb  

Se info om saken på DB.  

Vedtak Vi ber TrIK følge opp saken og hjelpe/veilede NIHF region midt i arbeidet med å løse 

konflikten.  

 

Sak 

117/22 

 

 

 Pågående saker til behandling/vedtak – info og beslutning 

a. Sak 81/21. Temakveld bærekraft  

Arbeidsgruppe: Anne-Lise, Tryggve, Erlend, Lena og Linda. 

Se lansering NIF bærekraftstrategi 12. des under infosaker.  

b. Sak 107/21. Prosjektmodell idrettsanlegg SIAT 

Anne-Lise har gitt innspill på utkast modell.  

c. Sak 122/21. Møte med statsforvalteren 

Saken er utsatt på grunn av stort arbeidspress.  

d. Sak 4/22. Kommunal støtte ulike arrangement 

Status fra arbeidsgruppe (Åse og Bjørn).  

Saken er utsatt på grunn av stort arbeidspress. Intet nytt. 

https://www.dropbox.com/s/raqtph3xyspd7v6/Referat%20sty%20nr%2011-22.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/p9khfu7kibm40av/AABh0xeoLRHaugrWL9QTabAFa?dl=0
https://www.allemed.no/
https://www.dropbox.com/sh/rr9uewd75ickmd8/AAB4oHGefstLrPIECPM3scIda?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8cns1isli3fxjf3/Misn%C3%B8ye%20Leangen%20hurtigl%C3%B8p-%20og%20bandybane%2C%20epost%20sk%C3%B8ytekrets%2025.%20nov.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ool5p9s5qbc2863/Bekymringsmelding%20%28Rosenborg%20IHK%29.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/rr9uewd75ickmd8/AAB4oHGefstLrPIECPM3scIda?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/flxlpd09n63xw2m/AAAaMoqp9dxhU-qCINhl3IJta?dl=0


e. Sak 40/22 Svømmehallfordeling - Husebybadet 

Se sak under TK info. Kattem IL har sagt opp avtale med Svømmepartner AS 

og er i gang med omorganisering av driften. Foreløpig vurdering fra IF er at 

de nå vil tilfredsstille kravene til leie av kommunal bassengtid. 

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

Ikke noe nytt. 

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

Status i arbeidet og innkomne innspill. Brev sendt SK/SF med kopi til alle IL 

20. sept. Frist innspill fra idrettene 1. nov. Påminnelse sendt 20. okt og purring 

sendt 4. nov. Intet nytt. 

h. Sak 84/22. Bydelsbasseng Moholt – utkast prosjektskisser 

Innspillsmøte med idrettene avholdt 4. okt. IRT avventer nytt utkast fra TK 

for videre behandling og uttalelse. PS kommer over nyttår for uttalelse IRT. 

i. Sak 88/22/b. Interesseanalyse IRT  

Sammenfatte/sluttføre arbeidet etter strat.samlinger. AU legger fram samlet 

analyse. Ikke noe nytt. 

j. Sak 95/22. Parlamentarisme – mandat arbeidsgruppe IRT 

Det startes opp en sak vedr. parlamentarisme i Trondheim kommune, se sak 

0213/22 i Formannskapet – vedtatt mandat. AU/arbeidsgruppe jobber iht. 

vedtatt mandat.  

k. Sak 97/22. Idrettstinget 2023 avholdes i Bergen 2.- 4. juni 2023 

Tips og råd – fremme saker til Idrettstinget. Se info fra TrIK med frist 15. jan 

for innmelding av saker og 7. des for innmelding av kandidater med 

innmelding av kandidater. (TrIK frist inn til NIF 10. des). Innspillskjema 

sendt alle lagene. Innspill på en kandidat kommet fra NTNUI. Ingen innspill 

saker foreløpig. Se dropboks for forslag til saker.  

l. 104/22. Prosess håndtering av varsel 

Iselin og Bjørn har gjennomført intro-møte MittVarsel. Vi skal ha en 

administrator og minst 2 saksbehandlere, en av hvert kjønn. Styret skal 

beslutte disse rollene. Det er krav til gj.ført kurs. Bør vi utnevne to i styret 

også? Verktøy/portal mottas når kurs er gjennomført og vil bli lagt tilgjengelig 

på vår nye hjemmeside. 

m. 105/22. Bøtelegging i ungdomsidretten – medieoppslag Ungd. bystyre 

Saken sendt TrIK 24. nov med oppfordring om å ta temaet opp inn mot SK’er. 

TrIK har gitt tilbakemelding om at dette er et tema de vil følge opp bredt inn 

mot IL, IR og SK. Ungdomsutvalget har vært tydelig på sitt ståsted i saken. 

n. 106/22. PRIOR idrettsanlegg Trøndelag – høring 

Frist 16. des. Saken er diskutert i Sone-IR, se dropbox.  

o. 110/22. Prosess planlegging Tiller ishall 

Sterk misnøye fra NIHF region midt. Status notat fra AAU v/ Per Vidar og 

Tryggve med reaksjon på prosessen som skal sendes TK.  
 

Vedtak a. Til info. Arbeidsgruppen jobber videre med saken. 

b. Saken avsluttes. 

c. Til info. Anne-Lise følger opp saken. 

d. Til info. Arbeidsgruppen jobber videre med saken.  

e. Til info. Saken avsluttes. 

f. AU følger opp saken inn mot politiske partier. 

g. Adm og AAU legger fram for endelig behandling på styremøte 26. jan og 

rapport ferdigstilles og sendes TK innen 1. feb 2023. 

h. Til info. Adm og AAU følger opp og gir uttalelse når saken kommer fra IF over 

nyttår. 

i. Legges frem på styremøte 16.feb etter gjennomført strategisamling 27 – 28. 

januar.  

j. Arbeidsgruppa jobber videre med saken. Avsluttes inntil videre. 

https://www.dropbox.com/sh/xszfuqgdnnz1jyl/AAAg2OgBSFEjwqz_03GfrXAfa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/gj8sozjhvja9kve/AADxfxLDlhCbhY2jCiBfYv71a?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3ocxexudxpifu94/Presentasjon%20-%20kommunikasjsplattform%20-%20oppdatert%2004.09..pptx?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/zxcf8vbqv5liiej/AABgJiEV06pmmQWa50PMAWY8a?dl=0
https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/idrettsting-og-ledermote/idrettstinget-2023/
https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/idrettsting-og-ledermote/idrettstinget-2023/artikler/tips-og-rad-ved-forslag-som-fremmes-til-idrettstinget/
https://www.dropbox.com/s/hgsa6tpm48tn591/Innspill%20kandidater%20idrettstinget%202023%2C%20pr%202.%20des.pdf?dl=0
https://www.idrettsforbundet.no/tema/varsling/
https://www.adressa.no/sport/i/xgg02j/ungdommer-kan-faa-500-kroner-i-bot-en-ekstrem-straff-for-smaating


k. Øystein Furuseth Christiansen foreslås som kandidat – sendes TrIK. 

AU behandler og fremmer forslag saker til TrIK innen 15. jan. 

l. Bjørn utnevnes som administrator og saksbehandler. Iselin utnevnes til 

saksbehandler. Tryggve og Ingrid utnevnes som saksbehandlere. 

Utnevnte melder seg på obligatorisk intro-møte og kurs 

m. Til info. Saken avsluttes. 

n. AAU utarbeider tilbakemelding til TrIK. 

o. Til info.  

 

 

Sak 

118/22 

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

beslutning 

a. Trondheim idrettsungdomsskole, utvidelse – PS 

Saken behandles i FS 13. des, så innspill før den tid vil bli vedlagt saken. 

Se tilbakemelding fra TrIK. Uttalelse sendt 12. des. 

b. Konsertarenaer Trondheim – leie arena. PS 

Uttalelse sendt 8.des. 

c. Prior TK spillemidler 2023 – PS 

Uttalelse sendt 8. des. 

d. Økte strømutgifter i idretten i Trondheim  

Uavklart om det kommer egen PS. 

Resultat fra spørreundersøkelse i lagene sendt TK 13. des 

e. Kommuneplanens arealdel 2022 -2034, høring. 

Frist uttalelse 6. jan  

Innspillsskjema sendt lagene 2. des. 

Lagene er invitert til infomøte med byplan og IF 13. des. 

f. Sverresborgruta sykkelveg 

Frist 20. jan. 

g. Tilskuddsmidler 1, 5 mill 2023 og 2024 – bruk av disse 

(Ekstra sak sendt over fra TK rett før møtet.) 

h. Nærmiljømidler 2022 og planlagt bruk 2023 

(Ekstra sak sendt over fra TK rett før møtet.) 

i. Trondheim Stadion, arenabygg og tribuner -PS 

Uttalelse sendt 17. nov. 

j. Trondheim ishall, konseptvalg - PS 

Uttalelse sendt 18. nov 

k. Granåsen fotballhall, konseptvalg – PS 

Uttalelse sendt 20. nov 

l. Konsertarenaer Trondheim, Lade spesielt – retningslinjer 

Uttalelse sendt 20. nov.  

m. Svømmehall i industribygg Tiller – klagebehandling bygn.rådet 

Uttalelse sendt 23. nov 

n. Tillerskogen diskgolfanlegg – PS arealbruk og utforming 

Uttalelse sendt 25. nov. 

  
Vedtak a. Til info. Avsluttes. 

b. Til info. Avsluttes. 

c. Til info. Avsluttes. 

d. Til info. Avsluttes inntil videre. 

e. AAU og adm utarbeider og sender uttalelse. 

f. AAU (Even) og adm utarbeider og sender uttalelse. 

g. ØU legger fram forslag uttalelse på styremøte 26. jan. 

h. Adm utarbeider og sender uttalelse i saken. 

     i.-n Til info. Avsluttes. 

 

https://www.dropbox.com/sh/rr9uewd75ickmd8/AAB4oHGefstLrPIECPM3scIda?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/rr9uewd75ickmd8/AAB4oHGefstLrPIECPM3scIda?dl=0


Sak 

119/22 

Saker fra adm og styret – til info 

a. Pumas fotballklubb endrer navn til Lade ballklubb 

b. Fosenlagets Ungdoms- og idrettsavdeling nedlagt 

c. Strinda Sportsklubb nedlagt 

d. Tyholttoppen fotballklubb nedlagt 

e. Trondheim Styrkeløftklubb opptak NIF 

f. LAM 2022 godkjent NIF/TrIK 14. nov 

Utbetalt lagene 18. nov. 

g. Kommunal drifts- og anleggsstøtte sendt TK 11. nov 

h. Inkludering IL – nytt/infosaker 

Aktivitetsguide  

– Linda informerer om status og pågående aktiviteter. 

Tennisarrangement Lade 

Inkludering IL  

– Iselin informerer 

Søknad NIF Inkl midler 2023 er sendt, vi søkte om 2,6 mill (fikk 2,3 i fjor) 

420 000 kr ekstra midler 2022 mottatt fra TK etter søknad. Vi har tidligere fått 

230 000 kr ekstra. Dvs at vi har fått totalt 2,95 mill fra TK til Inkl IL i år. 

Nye søknader er behandlet etter fullmakt og oversikt lagt på DB. Se vedlegg 3 

Krafttak for mangfold og inkludering. Linda har bidratt til at Akademiet 

Kickboksing og bokseklubb har sendt prosjektsøknad der vi er samarbeidspart. 

Se vår bekreftelse som samarbeidspart på DB 

Presentasjoner fra NIF webinar 17. nov på DB 

i. Fordelingsmøte svømmehaller 2023 avholdt 5. des 

Anne-Lise og Bjørn 

j. Lansering av NIF bærekraftstrategi mandag 12. des 

Man 12. des kl 1400-1700. Påmelding digital deltakelse HER  

k. EVC Trondheim 

Lansering nettsted 5. des. Etablering av frivillighetsforum – månedlig 

møteplass. Stor åpningsfest i Nidarosdomen 31. januar. 

l. NTNUI roing – ønsker å benytte Nidelva til vinterroing 

Er satt i kontakt med TK/IF.  Dialogmøte med NTNUI og TK planlagt 10. jan  

kl 1330, Bjørn deltar  
Vedtak a. Info tas til etterretning. 

b. Info tas til etterretning. 

c. Info tas til etterretning. 

d. Info tas til etterretning. 

e. Info tas til etterretning 

    e-l. Til info  
Sak 120/22 Eventuelt 

 a. Gjennomgang møteplan 2022 - 2023 

- Fastsette dato for neste strategisamling (forslag – ettermiddag 27. og formiddag 

28. januar – uten overnatting. 

- Ekstra: Skøytekretsen ønsker møte ang skøytehall man/tirs/ons uke 1 

Vedtak a. Møteplan oppdateres etter avklaringer i møtet. 

- Strategisamling gjennomføres 27-28.januar. Beslutning tatt etter 

avstemning.  

- Skøytekretsens ønske om møte uke 1 ble ikke behandlet.  

 

https://www.dropbox.com/sh/rz3mgnr8ruohsc0/AACFznHirhhn3OHUDY3qShLqa?dl=0
https://www.idrettsforbundet.no/tema/krafttaket/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2FRjzSLrkRUX&data=05%7C01%7CBjorn.Kilskar%40idrettsforbundet.no%7C94ce9ee3c45f4d5afdac08dad2dcb57b%7C5ca933991184430d88a8107721ef7b66%7C0%7C0%7C638054142614924918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=omnr63Ke%2FjMZUgF1lkCHWIemYJZQhw4VGENpqAmYtOY%3D&reserved=0
https://evctrondheim.no/


 

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  

 

 

Anne-Lise Bratsberg /s/        Bjørn Kilskar 

leder Idrettsrådet i Trondheim      daglig leder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/jzl7rtxpvpwb1wc/M%C3%B8teplan%20IRT%202022-2023.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wu95okrkd6b5p9s/Handlingsplan%20IRT%202022-2023%2C%20endelig%20etter%20styrem%C3%B8te%2022.sept%20-%20iverksatt.xlsx?dl=0


NOTAT

Tema Innspill til idrettsrådets møte 7.12.22, sak 111/22 

Dato 7.12.22 

Til Idrettsrådet i Trondheim 

Fra Enhet for idrett og friluftsliv, Trondheim kommune 

a. HØP 2023-2026 og budsjett 2022 – budsjettforslag rød/grønt

Tillegg og konsekvenser for idretten

Vedlagt eposten ligger De rødgrønnes forslag til budsjett 2023 og handlings- og økonomiplan 2023-2026.

Gjennomgås muntlig i møtet

b. Brygge for idretten på Skansen

Status.

Enhet for idrett og friluftsliv har møte med klubbene om finansieringsmuligheter 7.12.22. Spillemidler er

tema på dette møtet og eventuell annen offentlig finansiering.

Brygga bør tas inn i idrettslagets prioriteringsliste, sett i forhold til fremtidig Spillemiddelprioriteringer. 

c. Leangen kunstisbane– utfordringer

Info om saken, konsekvenser og status utbedring. Idretten er fortvilet, bare uheldige omstendigheter

eller noe å lære av prosessen?

Drøftes muntlig i møtet

Bakgrunnsinformasjon er satt inn lengre ned i dokumentet

d. Kattem IL – leie i Husebybadet

Konklusjon – videre oppfølging fra TK?

IF avventer endelig oversendelse fra Kattem IL Svømming, jf signaler fra idrettslaget i epost 4. desember:

“Før nyttår vil vi ha på plass rutinene som kommunen ber oss om.”

e. Tillerskogen diskgolf

Status politisk sak.

Saken er fremmet til formannskapet 13. desember

f. Trondssletten Rehabilitetssenter – bassenget stenger 1. jan

Leieavtale Trondheim HIL sies opp fra 1. jan. Dette er kritisk for tilbudet i idrettslaget.

IF tar dette til orientering. Dette er St.Olavs bassenganlegg. Slik IF forstår vil IRT ta saken inn mot politisk

nivå.

Tematikken var også debattert i bystyret 15.06.2022 i forbindelse med behandling 118/22  Representant

forslag - Terapibassengkapasiteten må økes - Sissel Trønsdal (AP), der bystyret vedtok følgende:

“Bystyret er positiv til planene om 2 terapibasseng ved bygging av bydelsbasseng øst. Vi ber om at det

planlegges for tilstrekkelig bassengkapasitet både med hensyn til behov for terapibasseng og

svømmeopplæring i alle byens bydeler. Terapibasseng må tilrettelegges særskilt utover universell

Vedlegg 1

https://www.trondheim.kommune.no/contentassets/eeb1e076e212418cbb95cbae32aba401/rodgront-budsjett-2023.pdf/
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/50014624
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motedag/render_behandling_pdf?behid=50016605


 

utforming tilpasset brukergruppene.” 

g. Økte strømutgifter i idretten i Trondheim – politisk sak 

Ref henvendelse fra kommunedirektør 2. des. Vi har iverksatt innspillrunde 

fra IL med frist 11. des. 

 

Denne henvendelse til idretten, er ukjent for Enhet for idrett og friluftsliv. 

 

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

 

Formannskapet 8.11 

● sak 270/22 Behov for utredning av brygge for båtanløp ved Marinen 
 
Bygningsrådet 8.11 

● sak 250/22 Trolla, klagebehandling etter godkjenning av dispensasjon for diskgolfbane av 
Bygningsrådet 

● 8.11 sak 252/22 Kongsvegen 100, Saupstad skisenter, søknad om dispensasjon for utvidelse av 
snøproduksjonsanlegg 

 

Formannskapet 15.11 

● sak 283/22 Prosjektsøknad "NM-veka sommer 2023" 
 

Bystyret 17.11 

● sak 221/22, Innbyggerforslag - skatepark på Spongdal skole 

● sak 197/22 Plan for areal til offentlige tjenester 2022-2060 
● sak 104/22 Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 

 

Formannskapet 29.11 

● sak 297/22, Ski-VM Trondheim 2025 AS sin strategiske plattform for ski-VM og kommunes 
organisering for å bistå i forberedelsene av ski-VM 

● sak 301/22, Arenaanlegget for friidrett på Trondheim stadion - videre oppgradering og finansiering 
● sak 303/22, Nardo fotballklubb - forespørsel om å legge resirkulert gummigranulat på 11er bane i 

Nissekollen 
● sak 302/22 Granåsen fotballhall - beslutning av konseptvalg for videre arbeid 
● sak 304/22, Tiller ishall - konseptvalg. (Oversendt til KIF-komite 16.1.23) 

 

Bystyret 8.12 

● sak 22/22 Forvaltningsrevisjon: Investeringer i idrettsanlegg 
● sak 205/22, Representantforslag - Øke kapasiteten til idretten på Ranheim - Christianne Bauck 

Larssen (H) 
● sak 240/22, «Våttabanen» - avklaring om videre rolle for Trondheim kommune 
● sak 108/22, Kortspørsmål - VM på ski 2025 - en arbeidsinkluderende arena - Christianne Bauck 

Larssen (H) 
 
Formannskapet 13.12.22 

● sak 322/22 Diskgolfanlegg i Tillerskogen  - avklaringer angående arealbruk og utforming av anlegg 
● sak 316/22Uttalelse til søknad om utvidelse av elevtall ved Trondheim Idrettsungdomsskole 
● sak 320/22 Orientering om status - Trondheim Europeisk frivillighetshovedstad 2023 

 
Bystyret 15.12 

● sak 253/22, Handlings- og økonomiplan 2023-2026, budsjett 2023 
● sak 260/22, Kommunale utleiepriser 2023 for idrettsanlegg 

https://innsyn.trondheim.kommune.no/motedag/render_behandling_pdf?behid=50017989
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/50014648
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/50014648
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/50014621
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/50014664
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/50014664
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/50014664
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/50014622
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/50014622
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motedag/render_behandling_pdf?behid=50018452
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motedag/render_behandling_pdf?behid=50018488
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motedag/render_behandling_pdf?behid=50018451
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/50014665
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/50014665
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/50014665
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motedag/render_behandling_pdf?behid=50018655
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/50014624
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/50014624
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/50014624
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motedag/render_behandling_pdf?behid=50018582
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/50014666
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/50014666
https://innsyn.trondheim.kommune.no/application/getMoteDokument?dokid=500220000388514-1-2673536


 

 
Planlagt til formannskapet 20.12.22 

● Rullering av handlingsdel for idrett og fysisk aktivitet 2023 (forventes oversendt til KIF 16.1.23) 
● Trondheim kommunes prioritering av spillemidler 2023 (forventes oversendt til KIF 16.1.23) 
● Hvordan kan vi sikre Munkholmen friluftsområde med et moderne rutegående båtsamband? 

Planlagt til formannskapet 4.1.23 
● Direkteoverføring av kamper og konkurranser i kommunale idrettsanlegg og i kommunal halltid i 

regi av MyGame (forventes oversendt til KIF 16.1.23) 

● Bruk av nærmiljømidler 2022 og planlagt bruk 2023. Vil bli oversendt IRT med det første. 

(forventes oversendt til KIF 16.1.23) 

Planer om og forventede saker til KIF-komiteen 16.1.23 
● sak 304/22, Tiller ishall - konseptvalg. 
● Rullering av handlingsdel for idrett og fysisk aktivitet 2023. 
● Trondheim kommunes prioritering av spillemidler 2023. 
● Direkteoverføring av kamper og konkurranser i kommunale idrettsanlegg og i kommunal halltid i 

regi av MyGame. 

 

Andre planer om politiske saker i nær fremtid 

● Som del av bystyrets vedtak 15.12.22 ,sak 253/22,av Handlings- og økonomiplan 2023-2026, 

budsjett 2026 blir det vedtatt 2 millioner kroner i 2023 til utredninger innenfor idrettsområdet. 

Bystyret vedtar også følgende:  

“Utredningsbehov 

Bystyret ber kommunedirektøren legge fram en sak for formannskapet angående behov for større 

utredninger og mulighetsstudier med videre. Saken skal beskrive behov, fordeling av avsatte 

midler i driftsbudsjettet og en vurdering av behov for bruk av disposisjonsfondet til formålet.” 

● Som del av bystyrets vedtak 15.12.22 ,sak 253/22,av Handlings- og økonomiplan 2023-2026, 

budsjett 2026 blir følgende vedtatt:  

Økte spillemidler 

For å bidra til at flere mindre anlegg blir realisere i regi av idrettslagene settes det av 10 millioner 

ekstra til fordeling både i 2023 og 2024 

 

i. Andre saker fra TK 

● Bekymringsmelding fra Rosenborg ishockeyklubb - videre oppfølging hos idrettens organisasjoner.. 

● Vedlagt ligger en oversikt over politiske saker der Enhet for idrett og friluftsliv har vært involvert i 

2022 

 

Leangen hurtigløpsbane–  om utfordringene 

I helga hadde Adresseavisen et oppslag om utfordringene for skøyteidretten i Leangen idrettspark.  

 

Forsinkelser i kommunens pågående arbeidet med rehabilitering av utelys for skøytebanene på Leangen 

har medført at isen på ytre bane er blitt ca 6 uker forsinket. Det er særlig skøyteidretten som er blitt berørt 

og kommunedirektøren har hatt tett dialog med skøytekretsen gjennom høsten for å informere om 

framdrift. 

 

Det var problemer knyttet til kjølerørene under kunstgressdekket også i fjor vinter. Dette ble utbedret i 

sommer. Kjøleanlegget på Leangen ble trykktestet i høst og alt fungerte da slik det skulle.  

 

https://innsyn.trondheim.kommune.no/motedag/render_behandling_pdf?behid=50018451
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/50014666
https://www.trondheim.kommune.no/contentassets/eeb1e076e212418cbb95cbae32aba401/rodgront-budsjett-2023.pdf
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/50014666
https://www.trondheim.kommune.no/contentassets/eeb1e076e212418cbb95cbae32aba401/rodgront-budsjett-2023.pdf
https://www.adressa.no/sport/i/WRg5Bj/dette-er-en-katastrofe-for-skoeyteidretten
https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/kommdir-forslag-hoep-2022-2025/26-kultur-og-idrett/29-idrett-og-friluftsliv/forslag-til-investeringsbudsjett#h.d3d5jyawswuu


 

I forrige uke oppstod dessverre et nytt problem på Leangen indre bane, da det viser seg at sannsynligvis 

igjen er en lekkasje i et kjølerør under kunstgressdekket, da det lekker ut saltlake fra kjøleanlegget. 

Kommunedirektøren har vært nødt til å slå av kjølingen på indre bane for å kunne spore lekkasjen. Man må 

da smelte bort deler av isen for å lokalisere lekkasjen. Dette søkearbeidet gjøres ved at det føres gass inn i 

anlegget, for så å søke etter hvor gassen kommer ut. Dette ble forsøkt over to dager i forrige uke, men den 

eksisterende isen gjør at det ikke var mulig å spore lekkasjen. Kommunedirektøren håpet, etter at det ble 

oppdaget lekkasje, at man kunne holde på nedkjølingen av indre bane, mens man utbedret feilen. Det er 

ikke nok kjølekapasitet til å legges is på indre og ytre bane samtidig.  

 

Mens søket etter feilen på indre bane fortsetter, noe som nå blir satt på vent på grunn av snøværet, vil 

kommunedirektøren derfor nå gå over til å legge isen på ytre bane, Hurtigløpsbanen. Dette arbeidet 

igangsettes denne uken, med dette arbeidet må også ses i sammenheng med det pågående snøværet og 

avventes til forholdene muliggjør isleggingen.  

 

Trondheim kommune åpner vanligvis hurtigløpsbanen rundt 1.november, men åpningen må alltid tilpasses 

værforhold som muliggjør isleggingen. I år er det imidlertid forsinkelser med rehabiliteringen av utelysene 

som har medført forsinkelse for islegging på indre bane. Men med det varme været som var i første del av 

november er det nok sannsynlig at isleggingen uansett måtte blitt utsatt med 1-3 uker. 

Kommunedirektøren orienterte media om denne forsinkelsen i en pressemelding i. oktober, Adressa 28.10 

Kommunedirektøren har forståelse for skøyteidrettens frustrasjon. Problemene med anlegget er også en 

stor frustrasjon og utfordring for de ansatte som drifter anlegget!   

 

Rehabilitering av utelysene for skøytebanen. 

Bystyret vedtok 16.12.2021 som del av kommunebudsjettet for 2022 å avsette midler til en helhetlig 

rehabilitering av lysanlegget på Leangen med nye lyskastere, kabler og trafo til hurtigløps- og bandybanen. 

 

Utelysene på Leangen hurtigløps- og bandybane ble tatt i bruk så langt tilbake som til EM på skøyter i 1980, 

og har i de siste årene vært svært dårlig belysning i anlegget. Det har særlig vært dårlig lys for aktiviteten på 

indre bane, som ble bygd i 2017.  

 

Som del av lysprosjektet på Leangen vil hele den gamle lysinstallasjoner byttes ut med nytt utstyr, det 

gjelder lysmaster, lyskastere, kabler, el kassetter og el tavler. Plasseringen til nye lysmastene blir også 

tilpasset belysning på indre bane. Det monteres strømbesparende led lys som kan driftes fra en sentral 

driftsenhet, og lysstyrken vil også kunne tilpasses behovet for sterkere belysning under bandykamper og 

TV-produksjoner. Som del av prosjektet monteres det også en stor informasjonsskjerm/lysskjerm som kan 

brukes som resultat- og informasjonstavle. 

 

Totalkostnaden for prosjektet ligger på om lag 13,5 mill kroner. 

 

Tidslinje i prosjekt nye utelys på Leangen hurtigløps- og bandybane: 

● 16.12.21: Bystyrevedtak om finansiering; Handlings- og økonomiplan 2022-25, budsjett 2022 

● 11.01.22: Oppstart prosjektering 

● Medio april 22: Konkurranse lagt ut på Doffin 

● Medio mai 22: Tilbud fra entreprenører 

● 03.06.22: Innstilling 

● 03.-13.06.22: Karensperiode 
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● 13.06.22: Oppstart med entreprenør 

● 15.09.22: Planlagt leveranse av master. 

● 15.10.22: Virkelig leveranse av master. 

● 17.11.22: Start montasje av master 

Årsaker til forsinkelsene: 

● leveransen av stålmastene ble forsinket med ca 4 uker, noe som skyldes en generell forsinkelse på 

stål i verdensmarkedet. 

● utfordring med å få heist nye master på plass med mobilkran, da kranen under arbeidet måtte stå 

på betongen på hurtigløpsbanen. 

● nye nødvendige tiltak som er kommet til underveis, som flytting av tidtakerbu, montering av 

storskjerm og graving for fiberløsninger. 

● Lekkasje i kjølerør under indre bane som per tid ikke er lokalisert. Det jobbes med å spore lekkasjen 

med ved hjelp av gassøk.  

 

Prosjektet var opprinnelig planlagt med ferdig med ny belysning og mulighet for å legge is til 1. november. 

Det ble 25. august varslet til skøytekretsen og bandyforbundet at det var mulige forsinkelser, men 

kommunen var da usikker på hvor store forsinkelsene ville bli. 

 

For å komme i mål til en mulig islegging 1.november hadde Trondheim kommune lagt opp en stram 

fremdrift, både med prosjektering, konkurransegjennomføring og selve gjennomføringen. Det ble imidlertid 

brukt lengre tid enn planlagt på prosjekteringsperioden for å utarbeide et godt underlag for 

konkurransegjennomføringen, og nødvendig kostnadskontroll. Opprinnelig planlagt byggestart var 18. april, 

med oppstart med entreprenør ble først 13. juni. 

 

25.oktober informerte kommunen isidretten om at isleggingen på ytre bane må utsettes til uke 49, og at 

indre bane legges så snart temperaturen og været tillater det. Leangen hurtigløp- og bandybane er et 

uteanlegg og kommunen er avhengig av en kjølig værtype kombinert med lite nedbør for å kunne legge en 

god is. Grunnet en varm oktober lot det seg ikke gjøre å legge is på indre bane til 1. november. Det er nå 

lagt et lag med is på indre bane, og banen er merket. Men grunnet nevnte lekkasje er isleggingen på indre 

bane satt på vent. 

 

Trondheim kommune ser at man nok var vel optimistisk med tanke på fremdriften i starten av 

rehabiliteringsprosjektet, og har beklaget utfordringene dette har medført for isidrettene. 

Trondheim kommune mener imidlertid at sluttresultatet for rehabiliteringen av utelysene blir svært godt og 

at den nye belysningen vil være et betydelig løft i tilretteleggingen for isidrettene og skøyteaktiviteten i 

byen. Det gjelder både for skøyter, bandy, ishockey og ikke minst de mange barn og unge som benytter 

anlegget til lek på isen. De gamle lysene var montert på Leangen så langt tilbake som i 1980 og var kun til 

belysning for ytre bane.     
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Vedlegg 2. Justerte satser og oppdaterte kriterier - lav betalingsevne 2023.  
 

Før IL sender inn søknad bør det avdekkes om kontingenten/aktivitetsavgift kan deles opp, utsettelse 

av faktura eller lignende løsninger internt i laget.  Søkere som har rettigheter gjennom 

offentligstøtteordninger/lovpålagte tjenester bør først og fremst få støtte der.  

 

Midlene skal være et supplement, og IL må dekke resterende kostnader. IL oppfordres i tillegg til å 

benytte 15-20% av tildelte Lokale aktivitetsmidler (LAM) for å hjelpe familier med lav betalingsevne 

og for å unngå at økonomi blir en barriere for deltakelse.  

 

Hvem kan søke: 

Alle idrettslag som er medlem av NIF, gjennom idrettsrådet kan søke. Hovedlaget sender inn søknad.  

 

Søknadsfrist: 

15.Februar for første halvår, og 31.oktober for andre halvår.  

 
Kriterier: 

• Tiltaket er forankret i idrettslagets styre med styrevedtak, og sendes på e-post til 

ir.trondheim@idrettsforbundet.no. 

• Det kan søkes om støtte til kontingenter/avgifter, turneringer/arrangement og utstyr for barn 

og ungdom fom. det kalenderåret de fyller 6 år – tom. det kalenderåret de fyller 19 år.  

• Tilskuddsmottaker må være medlem av idrettslaget ved tidspunktet for mottak av støtte, som 

koster min. kr 50,- i medlemsavgift per år i henhold til krav fra NIF. 

• Alle IL som mottar midler til lav betalingsevne gjøres oppmerksom på at IRT kan kreve 

nærmere ettersyn. Ordningen er stor grad basert på tillit, og ved misbruk kan IL fratas 

muligheten om å tildeles midler.  

• Det skal ikke søkes om en pott med penger, men til reelle behov. Midlene skal benyttes 

inneværende år.  

• IL skal levere et prosjektregnskap.   

• Personen som sender inn søknaden blir IRT sin kontaktperson og har ansvar for at idrettslaget 

følger kriteriene og retningslinjene.  

• Idrettslaget/kontaktpersonen skal fylle ut et elektronisk rapporteringsskjema på slutten av 

året.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satser som blir lagt til grunn: 
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Kontingenter og avgifter per kalenderår 

Herunder treningsavgift/aktivitetsavgift                                                       Inntil 2500 kr 

 

Utstyrsstøtte per kalenderår 

Dette omfatter først og fremst treningstøy, drakter, og sko eller tilsvarende.   Inntil 1500 kr                                 

   

Turnering/arrangementer per kalenderår 

Ordningen omfatter aktiviteter som forutsetter reiser - og oppholdsutgifter  Inntil 1500 kr 

 

Innenfor disse satsene kan det søkes flere ganger pr barn/ungdom pr kalenderår, så lenge 

totalsummen pr barn/ungdom er innenfor fastsatt total sats. Støtten gjelder for fortrinnsvis en 

idrett.  
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Vedlegg 3. Inkludering i idrettslag tildeling, lav betalingsevne – økonomiske barrierer 

 

Klubbnr Idrettslag Tiltak Sum 
KL16010212 Trondheim NTN Taekwon-Do 

klubb 

 

Lav betalingsevne – økonomiske barrierer 185 000 kr 

KL16010018 
 

Charlottenlund sportsklubb  Lav betalingsevne – økonomiske barrierer  30 000 kr 

KL16010066 Sportsklubben Trygg/Lade Lav betalingsevne – økonomiske barrierer  41 000 kr 

KL16010562 Nidaros Ishockey Jr.Elite Lav betalingsevne – økonomiske barrierer   6 000 kr 

KL16010331 Heimdal Håndball Lav betalingsevne – økonomiske barrierer  40 000 kr 

KL16010358 Sverresborg Fotball Lav betalingsevne – økonomiske barrierer 26 000 kr 

   Lav bet: 328 000 kr 

Inkl i IL: 0 kr 

Totalt: 328 000 kr 
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