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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 07.02.2023 
REFERAT STYREMØTE NR 1/23 
TORSDAG 26. JAN KL 18.00 – 21.45  
STED: IDRETTENS HUS 
Deltakere styret: Anne-Lise Bratsberg, Per Vidar Melkvik, Jørgen Knapskog, Lena Kathrin 
Haram Mittet (teams- tom sak 1/23), Tryggve Duun (teams), Åse Jacobsen, Even Myhre (fra 
sak 1/23b, teams). 
Admin: Bjørn Kilskar, Iselin Ra 
Forfall: Ingrid Ulvan, Renate Thorvaldsen, Erlend Skårsmoen, Bård Bredesen, Linda Marie 
Skjervold. 

FORMØTE 1800-1845 
Skøytekretsen – presenterer status Leangen skøytehall 

SAKLISTE    
Kl 19.00-19.30 
Sak     
1/23 

Trondheim kommune – 30 min. Info 
a. Leangen kunstisbane – lekkasje kjøling indre bane

Kun mulig å legge naturis på indre bane resten av sesongen. Dette er svært
kritisk for bandy (og de andre idrettene). Hvordan tenker TK å «løse» dette
på kort sikt (neste sesong) og på lang sikt?

b. Vassfjelløypa, Skjøla – Vassfjellet, begrenset høring
Ref vår uttalelse til saken der vi ber om møte med TK der Vassfjellet
Vinterpark og Klæbu IL inviteres.

c. Nærmiljømidler TK – prosess og involvering av idretten
Ref vår uttalelse til saken. Hvordan kommunen innhenter innspill/avdekker
behovene for anlegg ute i bydelene og prioriterer? IRT ønsker å bli koblet på
tidligere for reelt å kunne være med å gi innspill til/prioritere hvilke anlegg
som bør tildeles midler/realiseres i 2024.

d. 10 mill ekstra kommunal andel SM i 2023 og 2024
(Rødgrønt tillegg) Hvordan vil K.dir følge opp dette i tildeling 2023 og
2024?

e. 1,5 mill ekstra til «økte utgifter» for idretten 2023 og 2024
(Rødgrønt tillegg) Hvordan ble disse midlene innarbeidet i budsjettet?

f. NTNUI roing – ønsker å benytte Nidelva til vinterroing
Utsatt planlagt dialogmøte med NTNUI og TK. Avtalt ny dato?

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/nu76yv81hx864g8/AABwcj3vY9AGLykp9NMxxPxOa?dl=0
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g. Kattem IL og Vestbyen IL svømming ønsker møte TK
Lagene ønsker å drøfte behov for mer rammetid i Husebybadet. Avtalt noe?

h. Politiske saker som er behandlet eller snart kommer til behandling
i. Andre saker fra TK

- Nixies (cheerleading) er i dialog med Relog og kommunen angående
ønsker om å få bygge hall på areal tiltenkt klatrehall i tilknytning til
Granåsen fotballhall.
- Idrettsrådet bes følge opp Leinstrand IL, Melhus kommune og Melhus
idrettsråd ang ishall Klett som interkommunalt anlegg
- IF planlegger kurs i tilskuddsbasen 20. april kl 17-19. IRT bes informere
lagene

Vedtak a.-h.  Til info. Se vedlegg 1 «innspill til idrettsrådets møte» fra IF. 
i. Til info. IRT følger opp sakene.

Kl 19.30 – 21.00 
Sak 
2/23 

Godkjenning av referat styremøte 12/22 – beslutning 
Kontrollutvalget er forelagt referat og hadde ingen kommentar. 

Vedtak Referat styremøte 12/22 godkjennes. 

Sak 
3/23 

Inkludering IL - beslutning 
a. Aktivitetsguide

Intet til beslutning.
b. Inkludering IL 2023.

Samarbeidsavtale med AlleMed – anbefaling. Legges på DB før møtet.
c. Støtte medlemmer med lav betalingsevne 2023.
d. Støtte Klubbambassadør 2023.

Intet til beslutning. 
Vedtak a. Til info.

b. IRT inngår samarbeidsavtale med AlleMed, og DL gis fullmakt til å signere.
c. Til info.
d. Til info.

Sak 
4/23 

Regnskap 2022 
Foreløpige regnskapsrapporter legges på DB før møtet. 
Status arbeid regnskap 2022 – foreløpig rapport fra adm.  
Utkast regnskap inkludering IL 2022 legges på DB før møtet, frist rapport NIF 1. feb. 

Vedtak Regnskapsrapport inkl IL 2022 sendes NIF som framlagt. 
Adm legger fram regnskap 2022 for behandling på styremøte 16. feb før oversendelse 
til revisjon.  

Sak 
5/23 

Årsmøte 2023 - framdriftsplan 
Plan legges på DB før møtet – gjennomgang / status 
Kirsti Jaråker stiller som dirigent. 
Valgkom iverksatt, brev sendt 17. jan  

Vedtak Adm følger opp evt tiltak / beslutninger. Fast sak på styremøter fram til årsmøtet. 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/s/vhdlkvidoo9jjmp/Referat%20sty%20nr%2012%20-22.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/h5gdnc58fxg2tuk/AAALpRfnIBPGRIrQFc50IaMUa?dl=0
https://www.allemed.no/
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Innkomne saker fra eksterne til behandling – info og beslutning

Sak 
6/23 

 Pågående saker til behandling/vedtak – info og beslutning 
a. Sak 81/21. Temakveld bærekraft

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

b. Sak 122/21. Møte med statsforvalteren
Saken er utsatt på grunn av stort arbeidspress.

c. Sak 4/22. Kommunal støtte ulike arrangement
Status fra arbeidsgruppe (Åse og Bjørn).
Saken er utsatt på grunn av stort arbeidspress. Intet nytt.

d. Sak 44/22/b. Kommunevalg 2023 – prosess inn mot politiske partier
Møter avholdt med SV, SP, KRF, H, V og FRP.

e. Sak 67/22. PRIOR anlegg 2023 - 2024
AAU har avholdt et arbeidsmøte 12. jan og ferdigstiller forslag PRIOR på nytt
arbeidsmøte 25. jan. Endelig forslag oppdatert på DB senest 26. jan kl 12.00

f. Sak 84/22. Bydelsbasseng Moholt – utkast prosjektskisser
Innspillmøte med idrettene avholdt 4. okt. IRT avventer nytt utkast fra TK for
videre behandling og uttalelse. Intet nytt.

g. Sak 88/22/b. Interessentanalyse IRT
Sammenfatte/sluttføre arbeidet etter strat.samlinger. AU legger fram samlet
analyse. Ikke noe nytt.

h. Sak 97/22. Idrettstinget 2023 avholdes i Bergen 2.- 4. juni 2023
Våre innspill til saker og innspill til kandidat er sendt TrIK.

i. 104/22. Prosess håndtering av varsel
Bjørn er administrator og saksbehandler. Iselin, Tryggve og Ingrid er
saksbehandlere. Status avholdt obligatorisk intro-møte og kurs for alle. Status
kontakt NIF vedr bruk av «skal» istedenfor «bør» i rutinebeskrivelse.

j. 106/22. PRIOR idrettsanlegg Trøndelag – høring
Uttalelse sendt TrIK 16. des

k. 110/22. Prosess planlegging Tiller ishall
Sterk misnøye fra NIHF region midt. Se forslag notat til TK med vår reaksjon
på kommunale anleggsprosesser generelt.

l. 114/22. Rutiner for kompensasjon av reiseutgifter til møter for styret
Forslag legges på DB før møtet.

m. 115/22. Leangen kunstisbane – misnøye i skøytemiljøet
Temaet ble tatt opp / diskutert 5. januar i brukermøte mellom TK og idretten
Se egen sak under TK info. Drøfte videre oppfølging fra vår side.

n. 116/22. Bekymringsmelding fra Rosenborg Ishockeyklubb
TrIK er satt på saken og følger opp. 

Vedtak a. Til info. Arbeidsgruppen jobber videre med saken.
b. Til info. Anne-Lise følger opp saken.
c. Til info. Arbeidsgruppen jobber videre med saken.
d. AU følger opp saken inn mot politiske partier.

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/u7pt4oo3itwd72u/AAACtWmyUonDAV0l-NWUb1j3a?dl=0
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https://www.dropbox.com/s/3ocxexudxpifu94/Presentasjon%20-%20kommunikasjsplattform%20-%20oppdatert%2004.09..pptx?dl=0
https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/idrettsting-og-ledermote/idrettstinget-2023/
https://www.dropbox.com/sh/v98sp0acokr1d3i/AAARZ1fHuHcx8Vi1DzXARTvva?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hgsa6tpm48tn591/Innspill%20kandidat%20idrettstinget%202023%2C%20IRT%20071222.pdf?dl=0
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e. Framlagt PRIOR 2023-2024 vedtas som foreslått. Rapport ferdigstilles og
sendes TK politisk og K.dir innen 1. feb 2023. Det er kun PRIOR 1-10 som
sendes kommunen. Saken avsluttes.

f. Til info. Saken avsluttes inntil videre i påvente av nytt utkast kommer til
behandling.

g. AU legger fram endelig interessentanalyse IRT legges på styremøte 16. feb.
h. Til info. Saken avsluttes.
i. Til info. Adm sender henvendelse til NIF med oppfordring om å vurdere bruk

av bør/skal i rutinebeskrivelsen.
j. Til info. Saken avsluttes.
k. Notat sendes som foreslått til TK IF. Saken avsluttes.
l. Rutiner for kompensasjon av reiseutgifter for styret vedtas som foreslått.

Se vedlegg 2 for vedtak.
m. IRT tar info fra TK under sak 1/23/a til orientering. Saken avsluttes.
n. Til info. Saken avsluttes fra vår side.

Sak 
7/23 

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

a. Byarena for ishockey i Trondheim
TK ber om uttalelse fra oss før sak om Tiller ishall-konseptvalg behandles.
Saken om Tiller ishall utsettes.

b. Arrangementstøtte TK 1. halvår 2023
Forslag innstilling legges på DB før møtet.

c. Sparebank 1 hytta Granåsen, PS utleie
Se utkast PS på DB.

d. Sverresborg Fotball – søknad ekstra støtte drift
Frist 26. jan. Øk.utvalg og adm legger forslag uttalelse på DB før møtet.

e. Spillemiddelordningen – innspill KUD.
Vår uttalelse til KUD frist 13. februar
Utt. til PS TK frist 30. januar.

f. Kommuneplanens arealdel 2022 -2034, høring.
Innspillskjema sendt lagene 2. des.
Lagene ble invitert til infomøte med byplan og IF 13. des.
Uttalelse sendt 18. jan

g. Sverresborgruta sykkelveg
Uttalelse sendt 6. jan

h. Tilskuddsmidler 1, 5 mill 2023 og 2024 – bruk av disse
Foreløpig uttalelse sendt 15. des.

i. Nærmiljømidler 2022 og planlagt bruk 2023
Uttalelse sendt 16. des.

j. MyGame. PS
Uttalelse sendt 8. januar.

k. Vassfjelløypa, Skjøla – Vassfjellet, begrenset høring
Uttalelse sendt 6. jan.
Vi har bedt om møte med TK, Vassfjellet Vinterpark, se sak TK info.

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
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Vedtak a. AAU utarbeider en innstilling til neste styremøte 16. feb. Tryggve kaller inn til
eget møte med AAU onsdag 8. februar.

b. Framlagt forslag oppdateres etter beslutning i møtet og sendes TK.
c. K.dir forslag vedtak og utkast leieavtale støttes. Adm sender uttalelse.
d. Øk.utvalg og adm konkluderer etter innspill i møtet og sender uttalelse.
e. AU og adm utarbeider og sender uttalelse både til politisk sak og til KUD.
f.-k Til info.

Sak 
8/23 

Saker fra adm og styret – til info 
a. Brev fra lagene til Trondheim parkering AS

Konsekvenser ved innføring av p-avgift 24/7 på Skansen.
b. Trondheim RC-Bilklubb mangler innendørslokaler

Se epostdialog med oss og kommunen. Motorsportregionen er koblet på inn
mot PRIOR.

c. Inkludering – nytt/infosaker
Aktivitetsguide:
- Anja er vikar for Linda.
- Sluttrapport IMDI-midler sendt NIF 5. januar. Regnskapsrapport IMDI-
midler skal sendes NIF innen 1. mars

Inkludering IL: 
– Iselin informerer
- Akademiet KBK i samarbeid med IRT er tildelt midler «Krafttak for
Mangfold»
- Nye søknader for 2022 er behandlet etter fullmakt og oversikt lagt på DB. Se
vedlegg 3.
- Tildelingsbrev fra NIF 2023. Uendret fra 2022, vi får 2,3 mill
- Utlysning midler 2023 iverksatt
- Status rapport inkl IL 2022 – frist 1. feb
- Digitalt møte med NIF vedr tildeling 2023/rapportering 2022 avholdt 19. jan
- NIF seminar inkl IL planlagt 30. mars og 16-17. okt 2023
- Leon Bafandoko åpner seminaret vårt 27. februar

d. Fordelingsmøte utendørs baneanlegg sommer 2023 avholdt 16. januar
Anne-Lise og Bjørn

e. Nidaros ishockeyklubb – klage faktura fra TK ifm MECA Hockey Games
Fikk god begrunnelse fra TK, samt noe redusert krav.

f. Infobrev fra NIF 23. jan – regler strømming
g. TrIK pressemelding strømming
h. NIF. Fakta og innsikt i detaljer om IL

Nytt i Power Bi som Anne-Lise og adm har tilgang til

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/keva6h015q7du7w/AAAiCiTDnFxjxyOup0z-yQ7Za?dl=0
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Vedtak a. Til info.  
b. Til info. AAU noterer seg behovet. 

    c-h. Til info. Demo / gjennomgang for styret av innsikt IL i Power Bi tas ved 
anledning.  

Sak 9/23 Eventuelt 

 a. Gjennomgang møteplan 2023 
- Fastsette dato for neste strategisamling  
- Fastsette dato for temakveld / kompetansetiltak IL bærkraft 

Vedtak a. Møteplan oppdateres etter avklaringer i møtet. 
- Dato strategisamling ble ikke landet. Anne-Lise/AU følger opp. 
- Dato temakveld bærekraft ble ikke landet. Arbeidsgruppa følger opp 

  
 
Merk:  
Kopi av alle referat, uttalelser og sakspapirer legges fortløpende på dropbox. Meld tilbake 
hvis det er sakspapirer dere savner. 
 
Møteplan IRT 2023 
Handlingsplan 2022-2023  
 
 
Anne-Lise Bratsberg /s/        Bjørn Kilskar 
leder Idrettsrådet i Trondheim      daglig leder 
 
 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
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NOTAT
Tema Innspill til idrettsrådets møte 26.1.23, sak 1/23

Dato 26.1.23

Til Idrettsrådet i Trondheim

Fra Enhet for idrett og friluftsliv, Trondheim kommune

a. Leangen kunstisbane – lekkasje kjøling indre bane

Kun mulig å legge naturis på indre bane resten av sesongen. Dette er svært

kritisk for bandy (og de andre idrettene). Hvordan tenker TK å «løse» dette

på kort sikt (neste sesong) og på lang sikt?

En prosjektgruppe vil i løpet av denne vinteren/våren jobbe frem et forprosjekt for å se på alternativer for

indre bane. Kommunen vet ikke p.t. hva resultatet blir, men det kan være alt fra at indre bane blir stengt

(kulderørene er ødelagte), økning av kjølekapasiteten, evt et nytt toppdekke på indre bane. Det er andre

året på rad kommunen har lekkasje i kjølerør, er dette et vedvarende problem? Lekkasjen i 2022 er ikke på

samme plass som i 2021. Sannsynligheten for at det skyldes feilmontering og at rørene er skadet under

byggeperioden er stor. Islegging på kunstgress er ikke optimalt, men kommunen  har meget god is på ytre

bane som har betongsåle. Prosjektgruppen må ha tid på seg til å gjøre denne jobben grundig, og må knytte

til seg spisskompetanse på kjøleteknikk. Det kan derfor tidligst gjøres større tiltak i 2024 - forutsatt

finansiering.

b. Vassfjelløypa, Skjøla – Vassfjellet, begrenset høring

Ref vår uttalelse til saken der vi ber om møte med TK der Vassfjellet Vinterpark og Klæbu IL inviteres.

Enhet for idrett og friluftsliv kan invitere til et slikt møte, men ønsker å avvente dette noe - slik at ting blir

gjort i riktig rekkefølge. For å hensynta innspill fra vinterparken må enheten først gjennomføre et møte med

grunneier. Akkurat nå er IFs friluftslivsområdet i innspurten med arbeidet av PFG, men dialog med grunneier

vil bli fulgt opp etter at PFG er ferdigskrevet.

c. Nærmiljømidler TK – prosess og involvering av idretten

Ref vår uttalelse til saken. Hvordan kommunen innhenter innspill/avdekker behovene for anlegg ute i

bydelene og prioriterer? IRT ønsker å bli koblet på tidligere for reelt å kunne være med å gi innspill

til/prioritere hvilke anlegg som bør tildeles midler/realiseres i 2024.

Årlig (med unntak av siste år) kjører barnas representant en spørreundersøkelse blant barn og unge på

skolene for å innhente ønsker og behov for aktivitetsanlegg, noe kommunedirektøren i utgangspunktet

vurderer som tilstrekkelig.

Om IRT mener at idrettslagene også skal få komme med generelle innspill på ønsker og behov for

egenorganiserte aktivitetselementer,  så foreslår kommunedirektøren at Idrettsrådet kan lage spørreskjema

og sende  ut til det enkelte idrettslag for å innhente informasjon om den egenorganiserte aktiviteten.

Vedlegg 1



Kommunedirektøren skrev følgende i saksframlegget sak 24/23 Bruk av nærmiljømidler 2022 og planlagt

bruk 2023 som vurdering av idrettsrådets uttalelse:

“Formannskapet vedtok som del av sak 391/20, at planlegging av nye nærmiljøanlegg gjøres i tråd med

oppfølgingspunkter i Plan for friluftsliv og grønne områder, og at lokalisering av nye anlegg gjøres gjennom

bruk av planens dekningskart og avstandskrav. I Plan for friluftsliv og grønne områder (PFG) er det et nedfelt

hovedmål om “Nok - Nært - Variert -Sammenhengende”. Dette betyr at kommunen  må ha sterkt  fokus på å

sikre tilstrekkelig areal til rekreasjon og friluftsliv for at kommunen skal nå målet om at ingen skal ha mer

enn 200 m til et leke- og rekreasjonsområde fra bolig, og at alle skal ha attraktive og varierte

nærmiljøanlegg lett tilgjengelig i nærheten av der de bor. Kommunedirektøren innhenter kontinuerlig

innspill fra barn og unge vedrørende ønsker og behov for nye aktivitetsanlegg. Disse innspillene innhentes

via Ungdata-undersøkelsen, i tillegg til at kommunedirektøren også jevnlig  gjennomfører spørsmål til

elevrådene om aktivitet / nærmiljøanlegg.

Når kommunen skal etablere nærmiljøanlegg og aktivitetsparker  gjennomføres det utstrakte

medvirkningsprosesser der skoler, barnehager og nærmiljøet forøvrig er godt involvert med tanke på

innholdet i parken. Ved utforming av de ulike aktivitetselementene blir også idretten inkludert for å sikre at

anlegget får en riktig og funksjonell utformingen.

Kommunedirektøren har forståelse for idrettsrådets engasjement knyttet til nærmiljøanlegg, og registrerer

at Norges idrettsforbund har gitt idrettsrådene i oppgave å prioritere nærmiljøanlegg på vegne av den

organiserte idretten. Kommunedirektøren er opptatt av at nærmiljøanlegg skal ha en riktig og funksjonell

utforming både med tanke på krav i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet og med

andre idrettstekniske forhold. Når det gjelder prioritering av fremtidige anlegg og plassering av disse er

imidlertid kommunedirektøren i mindre grad opptatt av den organiserte idrettens og idrettsrådets

vurderinger, da kommunale nærmiljøanlegg først og fremst er et tilbud for egenorganisert aktivitet. I

spillemiddelbestemmelsene står det følgende definisjon av nærmiljøanlegg:

“Nærmiljøanlegg er et utendørs anlegg eller område for egenorganisert idrett eller annen fysisk aktivitet

som ligger i tilknytning til bo- og/eller oppholdsområder. Nærmiljøanlegg kan unntaksvis brukes til

organisert fysisk aktivitet og skal ikke ivareta den organiserte aktivitetens behov på fast basis.”

I tråd med “Oppfølgingspunktet” i PFG som beskriver at  alle byens grusbaner skal utredes i forhold til status

og utviklingsmuligheter. så har kommunedirektøren i 2022 sluttført en utredning. Kommunedirektøren så

etter oppstart at det ble for begrenset å  bare se på grusbanene da kommunen også har en del areal med

gress. Utredningen ble derfor utvidet til også å inkludere arealene med gressdekke, og utredningen fikk

navnet Aktivittessletteutredningen. Målet med utredningen var å få en oversikt over de arealene vi har,

status på dem og utviklingspotensiale.

Ettersom mange av aktivitetsslettene er lokalisert i tilknytning til en kommunal leikeplass har

kommunedirektøren i de senere årene sett på etablering og oppgradering av anlegg i sammenheng med

utvikling av leikeplassene. Å koordinere etablering av nærmiljøanlegg  med opparbeidelse av lekeplasser og

/eller møteplasser vil bidra til å ivareta et helhetsperspektiv og et bedre samlet tilbud til flere brukergrupper,

enn om hvert tiltak skal etableres for seg. Dette vil også gi en økonomisk gevinst. Prioritering av

nærmiljøanlegg har derfor de siste årene stort sett blitt prioritert  ut fra vedtak og planer for oppgradering

og etablering av lekeplasser, som for eks Skjermvegen aktivitetspark, Marinen, Jernbanebyen aktivitetspark

og Buran aktivitetspark.

Formannskapet vedtok i sak 241/22, Status for arbeidet med strategi og handlingsprogram for kommunale

https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/50018065
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motedag/render_behandling_pdf?behid=50011020
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https://www.regjeringen.no/contentassets/9e09d92e81604770b2115cae9c4847f4/v-0732-b_2022_nett.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/9e09d92e81604770b2115cae9c4847f4/v-0732-b_2022_nett.pdf
https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/pfg/vedlegg-gr%C3%B8nne-omr%C3%A5detyper/3-3-n%C3%A6rmilj%C3%B8anlegg#h.p_3IrxpQxrqnYG
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motedag/render_behandling_pdf?behid=50017472


lekeareal, en leikeplass-strategi. Bystyret vedtok som del av handlings- og økonomiplan 2023-2026 årlig 10,4

millioner kroner i perioden til en omfattende oppgradering og utvikling av arealer for lek og opphold.

Dette er et svært positivt vedtak som vil  gi de yngre barna i kommunen et bedre tilbud. Det er imidlertid

utfordrende for kommunens idrettsområde, som administrerer utviklingen av nærmiljøanlegg innenfor en

årlig budsjettavsetning på 3,7 millioner kroner,  å ivareta helhetsperspektivet med å utvikle aktivitetssletter i

sammenheng med leikeplasser for et  bedre  aktivitetstilbud til eldre barn og unge. Kommunedirektøren vil

komme tilbake til formannskapet med en orientering om byens aktivitetssletter og hvordan en videre

utvikling av disse kan prioriteres. “

d. 10 mill ekstra kommunal andel SM i 2023 og 2024

(Rødgrønt tillegg)Hvordan vil K.dir følge opp dette i tildeling 2023 og 2024?

Enhet for idrett og friluftsliv vil fremme en egen politisk sak (der IRT også vil blir hørt) angående disponering

av disse midlene.

Foreløpige betraktninger rundt disponeringer *(NB. Dette er kun arbeidsbetraktninger pr tid):

Disponering av 10 millioner i 2023

Prosjektet kort beskrivelse kr

Etterslep 10 % spillemidler etterslep 2022 1 mill

Oppgradering av Trondheim stadion, flytting av fotballklubben Kvik

prosjektering av ombygging av
Areanbygget/fasiliteter på
Trondheim Stadion.

Tilskudd til prosjektering
/arkitekutgifter og bygging av
klubbhus for Kvik, på Rosenborg

?

Absolutte rekkefølgekrav for å
åpne SK Trygg/Lade sin nye hall i
lade idrettspark

3.000.000 inkl mva. Nødvendige
tiltak iht plan/ kalkyle fra
prosjektleder TEU og statusmøte
på Lade 17.01.23.

kickboksing 250.000,-   ?

Disponering av 10 millioner i 2024

Prosjektet kort beskrivelse kr

økning til 20 % tilskudd knyttet til
spillemidler*

Fordrer en videreføring fremover Ramme 2 millioner økning fra 3,9

Signalisert del merbehov fra
Leinstrand IL for realisering av
ishall på Klett

Kommunedirektøren vil komme
tilbake med en egen sak om
ishall på Klett

? millioner

Ombygging av Kostnader må nærmere utredes ? millioner

https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/kommdir-forslag-hoep-2023-2026/15-byutvikling/15-2-tekniske-tjenester/forslag-til-investeringsbudsjett#h.f79e6tr5frgy


Areanbygget/fasiliteter på
Trondheim Stadion

og kommunedirektøren vil
komme tilbake til dette i
Handlings og økonomiplan
2024-2027.

*Når det gjelder økningen av kommunens tilskudd knyttet til spillemidlene vil kommunedirektøren i den

planlagte saken anbefale at dette ikke gjøres kun for 2024, men at dette da er noe politisk nivå må

videreføre i videre handlings- og økonomiplaner.

Kommunedirektøren vil også foreslå følgende endring. Ordet “Inntil” strykes. Dette vil lette
saksbehandlingen betraktelig, og idretten slipper usikkerhet på “inntil”. Komdir foreslår også å erstatte
“søker på” - og at dette omformuleres til at “det søkes som del av spillemiddelsøknaden.”
Utbetales etter at KUD har godkjent spillemiddel, i forhold til varslet oppstart i søknaden. Om det ikke blir
realisering- skal midlene tilbakebetales kommunen.  Gjelder for søknader til 2024. Gjelder kun nye søknader.

e. 1,5 mill ekstra til «økte utgifter» for idretten 2023 og 2024

(Rødgrønt tillegg) Hvordan ble disse midlene innarbeidet i budsjettet?

Etter dialogen med IRT der dette ble behandlet i IRTs styremøte før jul uten at det ble landet noen endelig

innstilling er dette lagt inn på følgende måte i kommunebudsjettet:

- 1 mill på Tilskudd til drift av private idrettsanlegg,

- 0,3 på Tilskudd til Idrettsrådet i Tr.heim: Inkluderingsmidler idrett

- 0,2 på Arrangementsstøtte, da det også vil være særskilte økte kostnader knyttet til arrangement.

Og her ser vi at det er mange søknader og begrenset med midler.

f. NTNUI roing – ønsker å benytte Nidelva til vinterroing

Enhet for idrett og friluftsliv følger opp med invitasjon til en ny møtedato 15. februar

g. Kattem IL og Vestbyen IL svømming ønsker møte TK

Lagene ønsker å drøfte behov for mer rammetid i Husebybadet. Avtalt noe?

IF har fått intern henvendelse fra IPS om noe lignende, men har ikke så langt forstått hva disputten er.

IF møter selvsagt lagene om de ønsker å drøfte noe.

IF har generelt sagt til bydrift at de må skjøtte badet slik at det ikke er behov for å finansiere økte

driftsoverføringer. Bortfallet av Actics leieforhold har ført til at rammene for driften av Husebybadet er redusert

med 450.000,- noe som ikke har blitt kompensert av kommunedirektøren i handlings- og økonomiplanen.

Driftsrammene er derfor ennå knappere enn tidligere.

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

Formannskapet 10.1

Sak 14/23 Oppnevning av medlemmer til hovedkomitéen for ski-VM i Trondheim 2025

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Trondheim kommune oppnevner følgende medlemmer til Hovedkomitéen for VM på ski 2025:
1. Ordfører med varaordfører som vararepresentant
2. Kommunedirektør
3. Direktør for kultur og idrett

Bygningsrådet 24.1

Sak 10/23 Detaljregulering av Tiller-Ringen 5, gnr/bnr. 323/22 m.fl., fastsetting av planprogram

https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/50018064
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motedag/render_behandling_pdf?behid=50018893
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/50018065
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/50018152


Dette er "vårt" planprogram for arbeidet med Tillertomta. Et planprogram skal iflg plan og bygningsloven:
"gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for
medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert
og behovet for utredninger."

Sagt på en litt enklere måte er det et dokument som skal fortelle hvordan en planprosess etter plan- og
bygningsloven skal gjennomføres. Når det er vedtatt forteller det hvordan detaljreguleringen skal
gjennomføres. Det er planmyndigheten som fastsetter planprogrammet.

Formannskapet 24.1

● sak 304/22 Tiller ishall - konseptvalg. Utsatt i formannskapet i påvente av sak om Byarena for

ishockey i Trondheim - underlag for videre politisk drøfting som ligger til idrettsrådet for uttalelse.

● sak 322/22 Diskgolfanlegg i Tillerskogen - avklaringer angående arealbruk og utforming av anlegg

● sak 328/22 Rullering av handlingsdel for idrett og fysisk aktivitet 2023

● sak 331/22 Retningslinjer for leie av arena for store konserter i Trondheim kommune og spesifikke

bestemmelser for Lade idrettspark

● sak 335/22 Trondheim kommunes prioritering av spillemidler 2023

● sak 18/23 Direkteoverføring av kamper og konkurranser i kommunale idrettsanlegg og i kommunal

halltid i regi av MyGame. Videresendt til KIF-komiteen for uttalelse

● sak 24/23 Bruk av nærmiljømidler 2022 og planlagt bruk 2023

● FO 12/23 Sak til eventuelt - Kunstgress i fotballhallen på Granåsen? - Mona Berger (SV)

Bystyret 2.2.23

● Sjetne IL - søknad om ny utvidet kommunal lånegaranti (Behandlet i KIF-komiteen 16.1, sak 2/23)

Politiske saker som ligger til IRT for uttalelse

● Byarena for ishockey i Trondheim - underlag for videre politisk drøfting

● Sparebankhytta i Granåsen - gave til Trondheim kommune

● Innspill fra Trondheim kommune til regjeringens gjennomgang av spillemiddelordningen

● Sverresborg Fotball – søknad ekstra støtte drift

Neste KIF-komitemøte er 13. februar. Om disse sakene skal nå dette KIF-komitemøtet må de sendes inn til

formannskapets møte 7. februar. Siste frist for oversendelse fra direktøren er da 30 januar kl 12.00. Om ikke

IRT rekker å komme med uttalelsene før det, må vi ta sikte på et senere formannskap (og evt oversendelse

fra formannskapet til KIF-komiteens møte 13. mars)

i. Andre saker fra TK

● IF oppfordrer idrettsrådet til å ta kontakt med Leinstrand IL, og i samspill med idrettslaget,

henvende seg til Melhus kommune og Melhus idrettsrådet for en avklaring rundt en evt deltagelse i

den planlagte ishallen på Klett - som et interkommunalt anlegg.

Melhus kommune har ikke lagt inn midler til prosjektet i sitt budsjett for 2023 (økonomiplan), men

slik IF forstår det har ordfører har et sterkt ønske om at Melhus kommune skal være med. Slik IF ser

det kan midler fra Melhus kommune komme i 2024. Melhus kommunen har nok imidlertid en

utfordring da også .

Leik IL ønsker å bygge tak på sitt anlegg på Korsvegen, noe som  blir problematisk fordi tiltakene blir

satt opp mot hverandre av idretten selv.

● Forslag fra IF om kurs i Tilskuddsbasen torsdag 20.04.2023, kl 17-19. Hva tenker IRT om dato og

tidspunkt - kan IRT videreformidle kurstilbudet til kommunens idrettslag?

https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/50018065
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Rutine for kompensasjon av reiseutgifter for styret i IRT 
Besluttet styremøte IRT 260123 

Møter i Trondheim 

For deltakelse på møter, ut over styremøtene, dekkes kostnader til bil/bom/parkering eller 

bussbillett. 

Lengre reiser/konferanser utenfor Trondheim 

For deltakelse på møter og konferanser utenfor Trondheim dekkes rimeligste transportmåte, 

hensyntatt hva som er hensiktsmessig tidsmessig (bil, tog, fly, buss). Kost og overnatting dekkes 

etter regning, innenfor rimelige grenser. Ved kjøring dekkes reelle kostnader til km, bompassering og 

parkering.  

Levering av reiseregning 

For alle kostnader som ikke følger offentlige satser kreves kvitteringsunderlag. Alle reiseregninger 

leveres kvartalsvis via Visma. 

Vedlegg 2



Vedlegg 3. Inkludering i idrettslag tildeling for 2022, lav betalingsevne – økonomiske barrierer 

Klubbnr Idrettslag Tiltak Sum 
KL16010095 Trondhjems Svømme & 

livredningsklub 
Lav betalingsevne – økonomiske barrierer 9 000 kr 

KL16010493 
 

Danseriet 4step Lav betalingsevne – økonomiske barrierer 8 400 kr 

KL16010013 Byåsen IL - Breddefotball Lav betalingsevne – økonomiske barrierer 19 000 kr 

    

   Lav bet: 36 400 kr 
Inkl i IL: 0 kr 
Totalt: 36 400 kr 
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