
Ekstra midler kjøp av svømmehall sommer 2021 – vedtatt fordeling 110521. 
 
Bakgrunn 
Vedtak i formannskapet 2. mars 2021, sak 61/21 der det ble bevilget 100 000 kr til ekstra timer for 
svømmeidrettene for å styrke tilbudet for barn og unge i sommeren 2021. Dette gir mulighet for kjøp 
av 73 timer.  
 
I påvente av avklaring rundt organisering og støtte til aktiviteter i regi av SommerTrondheim 2021, 
ventet idrettsrådet med å ta beslutning om hvordan disse timene / midlene skulle fordeles på lagene. 
Avklaring tok lengre tid enn forventet, så idrettsrådet konkluderte med at det var mest 
hensiktsmessig å foreta en fordeling til lagene basert på aktivitetstall, istedenfor via en 
søknadsordning inn mot SommerTrondheim.  
 
Idrettsrådet sendte 5. mai ut forslag til fordeling til alle idretter og andre deltakere av 
svømmerhallfordeling 2021. For at timene/midlene nå raskt skulle komme ut til lagene som grunnlag 
for planlegging inn mot ekstra aktiviteter i sommer, ble det gitt kort frist for tilbakemelding på 
forslaget. Frist ble satt til 10. mai. Det kom ikke inn noen forslag til endring, så forslaget ble vedtatt 
uendret. 
 
Vedtatt fordeling 
Ekstra midler til kjøp av timer i Pirbadet fordeles slik: 
Svømmeklubber              : 61 t 
Triatlon                             : 6 t 
Fridykking:                        : 6 t 
Totalt                              : 73  t 
 
Følgende er lagt til grunn: 

• Timene fordeles til de idrettene som har alt / mye av sin primæraktivitet i svømmehall. Padling 
og seiling er derfor ikke tildelt ekstra tid.  

• Det er tatt utgangspunkt i aktivitetstall benyttet i hovedfordeling 2021, men tid til dykking og 
triatlon er foreslått styrket noe for å gi et minimum av tid for å kunne tilby ekstra aktiviteter for 
barn og unge. 

• Timene tildeles Trøndelag svømmekrets, Trondheim fridykkerklubb (på vegne av dykking i 
Trondheim) og Trondheim Triatlonklubb (på vegne av triatlon i Trondheim) 

• Trøndelag Svømmekrets viderefordeler timene til sine klubber. Trondheim fridykkerklubb og 
Trondheim Triatlonklubb oppfordres til samarbeid om felles aktivitet med andre klubber i 
Trondheim. 

• Timefordeling til det enkelte lag meldes Pirbadet og legges til i regnskapet for uttak av 
kommunale timer i badet 2021 

• Konkrete tider for uttak av ekstra timer avtales direkte med Pirbadet 

• Alle idrettslagene som tildeles ekstra tid oppfordres til å arrangere gratis tilbud til barn og unge 
og at dette registreres i portalen SommerTrondheim 2021 

 
 
 

https://innsyn.trondheim.kommune.no/motedag/render_behandling_pdf?behid=50011775
https://sommertrondheim.no/
https://sommertrondheim.no/

