
 

Styret i Idrettsrådet i Trondheim 

Styret i Klæbu idrettsråd 

         Tirsdag 3. des 2019. 

 
 

Referat møte fellesnemda Klæbu IR og IRT 

Mandag 2. desember Kl 16.30 -18.00 

Sted: Idrettens hus 

Deltakere 

Klæbu IR: Per Ivar Moe,  

IRT:  Anne-Lise Bratsberg, Trygve Duun, Bjørn Kilskar 

Meldt forfall:  Egil Tanemsmo  

 

Referent:  Bjørn Kilskar 

 

 

SAKSLISTE 

Sak 23/19 Prioritering av spillemiddelsøknader 2020 
TK oversendt forslag prioriteringsliste og kommunal andel. Adm IRT la fram 
forslag endringer og innspill. Drøfting/diskusjon 

Vedtak Kommunal andel: 
Vi ønsker økt kommunal andel til 30 % for å utjevne forskjeller på 
kommunal støtte til IL-eide prosjekter, jf. IRT strategiplan vedtatt på 
årsmøtet. Uheldig signal til politikerne at det tilsynelatende er mer enn nok 
kommunal andel til formålet i budsjett.  
 
Idrettsanlegg: 
Flere private anlegg løftes opp og forbi Trondheim Spektrum (nr 24), 
anleggsprosjekter i Klæbu løftes generelt opp i lista. 
Hall Sjetlein vgs plasseres nederst. 
 
Nærmiljøanlegg: 
Ingen kommentarer. 
 
Opprettholder tidligere års innspill om at oppsett/lister bør bli bedre og gi 
mer informasjon om søknadene. 
 
Adm IRT utarbeider uttalelse. 

Sak 24/19 Ny lovnorm IR fra 1. jan 2020, implementering 
Adm IRT informerte om møte med TrIK og gikk gjennom de viktigste 
endringene. Diskusjon rundt bruk av formuleringen «tilsluttet» om IL i § 2 – 
hva innebærer det? 

Vedtak IRT adm tar utgangspunkt i ny lovnorm og tilpasser denne ved å legge inn 
særskilte bestemmelser som IRT har i dagens lov vedtatt på årsmøtet 
18.nov, gjeldende fra 1.jan 2020. Saken behandles på styremøte IRT       
11. des.  
 



IRT tar initiativ til møte med de andre største IR vedr § 2 – bruk av 
«tilsluttet» om IL for å diskutere innspill / tilbakemelding til NIF. 

Sak 25/19 Sørborgen kunstgressanlegg, eierskap/drift/fordeling i nye Trondheim 
Vi er bedt om å uttale oss i saken. Dette er en viktig prinsipiell sak vedr 
kommunal tilrettelegging for idrett. NFF Trøndelag gitt uttalelse og anbefaler 
primært at Klæbu IL overtar eierskapet av anlegget. 

Vedtak Fellesnemda holder fast på det viktige prinsippet om at kommunen bør, 
bygge, eie og drifte kostnadskrevende anlegg der idretten gis fri baneleie og 
gode vilkår for å drive sin aktivitet.  
 
Sørborgen KG-bane er et kommunalt kostnadskrevende anlegg med 
undervarme som også inneholder et friidrettsanlegg som på sikt kan være 
aktuelt å oppruste. Framtidige kostnader vedr granulatproblematikk er også 
viktig å ta med i vurdering av eierskapet. 
 
Fellesnemda anbefaler at Sørborgen KG-bane opprettholdes som 
kommunalt anlegg, men at det gjerne kan inngås avtale med Klæbu IL om 
tilsyns- og driftsoppgaver, tilsvarene i kommunale idrettshaller i Trondheim. 
Fellesnemda anbefaler videre at anlegget blir fordelt via kommunal 
banefordeling fra sommersesongen 2020. Banefordelingsmøtet og NFF 
Trøndelag bes ivareta Klæbu IL på en god måte i fordelingen av treningstid. 
  
Adm IRT utarbeider uttalelse. 

Sak 26/19 Svømmehall Klæbu, fordeling i Nye Trondheim 
Anlegget ligger i bookingbasen og er fordelt fram til sommeren 2020. Det 
står en god del ledig tid i hallen. Venter fortsatt på tilbakemelding fra TK / 
Trondheim Eiendom vedr drift av anlegget i nye Trondheim. 

Vedtak Ledig tid i anlegget fram til sommeren 2020 bør annonseres aktivt ut til 
klubber/kretser.  
 
Fordeling av anlegget tas opp til diskusjon med særkretsene og kommunen 
i fordelingsmøte svømmehaller 9.des.  

Sak 27/19 Evt 

  

 

 

Bjørn Kilskar 

Referent 


