
  
 

  side 1 av 3 

Sakspro toko l l  

U t l ån  og  u t l e ie  av  f y lkeskommuna le  l oka le r  t i l  
f r i v i l l i ghe ten  

 
Arkivsak-dok. 202147305 
Saksbehandler Trine Hagen 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Hovedutvalg for kultur 2019-2023 24.05.2022 29/22 
Hovedutvalg for utdanning 2019-2023 24.05.2022 43/22 
Fylkesutvalget 2019-2023 31.05.2022 137/22 
Ungdommens fylkesutvalg 2022 14.06.2022 19/22 
Fylkesting 2019-2023 15.06.2022 48/22 
 

 
 
 
Fylkesting 2019-2023 har behandlet saken i møte 15.06.2022 sak 48/22 
 
Fylkestingets vedtak  
1.Trøndelag Fylkeskommune vedtar felles utleiereglement og utleiepriser som fremlagt 
for alle fylkeskommunale lokaler til frivillige lag og organisasjoner som ønsker å leie til 
møter, arrangement og lignende. Aktiviteter for barn og unge under 19 år skal ha gratis 
leie såfremt frivillige lag og organisasjoner som leier lokaler kan vise til reduserte/ikke 
økte kostnader for barn og unges deltagelse i aktiviteter. Administrasjonen bes finne en 
enkel måte å gjøre dette på. Leide lokaler som ikke benyttes må betales.  
 
2. Totale utgifter til ordningen er stipulert til 6 millioner kroner pr år. 2 millioner av disse 
er allerede finansiert gjennom omdisponering innenfor egen ramme på seksjon for 
eiendom og seksjon folkehelse, idrett og frivillighet. Resterende beløp på 4 millioner må 
innarbeides i Økonomiplan for 2023-2026.  
 
3. Trøndelag fylkeskommune vedtar en prøveperiode på 2,5 år fra oppstartsdato ca 
1.8.2022 til 31.12.2024.  
 
4. Erfaringene med ordningen og de økonomiske konsekvensene rapporteres i egen 
polisk sak høsten 2024 i forkant av budsjettbehandling for 2025.  
 
5.Fylkestinget anbefaler ovenfor Meldalshallen AS, Steinkjerhallen AS og Kolstad Arena 
AS å følge samme ordning som vedtas her. 
 
 
Behandling 
 
Vurdering av habilitet 

Tr@ndelagfylkeskommune
Trööndelagenfylhkentjelte
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Fylkesting 2019-2023 har behandlet saken i mote 15.06.2022 sak 4 8 / 2 2

Fylkestingets vedtak
l.Trøndelag Fylkeskommune vedtar felles utleiereglement og utleiepriser som fremlagt
for alle fylkeskommunale lokaler til frivillige lag og organisasjoner som ønsker å leie til
møter, arrangement og lignende. Aktiviteter for barn og unge under 19 år skal ha gratis
leie såfremt frivillige lag og organisasjoner som leier lokaler kan vise til reduserte/ikke
økte kostnader for barn og unges deltagelse i aktiviteter. Administrasjonen bes finne en
enkel måte å gjøre dette på. Leide lokaler som ikke benyttes må betales.

2. Totale utgifter til ordningen er stipulert ti l 6 millioner kroner pr år. 2 millioner av disse
er allerede finansiert gjennom omdisponering innenfor egen ramme på seksjon for
eiendom og seksjon folkehelse, idrett og frivillighet. Resterende beløp på 4 millioner må
innarbeides i Økonomiplan for 2023-2026.

3. Trøndelag fylkeskommune vedtar en prøveperiode på 2,5 år fra oppstartsdato ca
1.8.2022 til 31.12.2024.

4. Erfaringene med ordningen og de økonomiske konsekvensene rapporteres i egen
polisk sak høsten 2024 i forkant av budsjettbehandling for 2025.

5.Fylkestinget anbefaler ovenfor Meldalshallen AS, Steinkjerhallen AS og Kolstad Arena
AS å følge samme ordning som vedtas her.

Behandling

Vurdering av habilitet

side l av 3

IK16-BJKI
Utheving

IK16-BJKI
Utheving

IK16-BJKI
Utheving

IK16-BJKI
Utheving

IK16-BJKI
Utheving



  
 
 Trøndelag fylkeskommune 

Trööndelagen fylhkentjïelte 
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Ellen Bergsrønning er styremedlem i henholdsvis Meldalshallen AS som er et heleid 
aksjeselskap. Fylkestinget vurderte følgelig representanten som inhabil i behandling av 
saken, jf. § 6 første ledd bokstav e) nr. 2. 
 
Forslag fremmet av Anne Cecilie Ragna Holm (V) på vegne av V 
 
Den enkeltes skoles administrasjon kan vurdere fritak for leie i særskilte tilfeller. 
 
Forslag fremmet av Hallgeir Opdal (R) på vegne av R 
 
Der det ikke er behov for ekstra renhold eller ekstra tilsynsvakt skal fylkeskommunale 
lokaler lånes ut gratis til frivillige organisasjoner og aktører. Det gis prioritet til brukere 
under 19 år. 
 
Forslag fremmet av Bente Estil (Ap) på vegne av Ap, Sp, Sv og Krf 
1.Trøndelag Fylkeskommune vedtar felles utleiereglement og utleiepriser som fremlagt 
for alle fylkeskommunale lokaler til frivillige lag og organisasjoner som ønsker å leie til 
møter, arrangement og lignende. Aktiviteter for barn og unge under 19 år skal ha gratis 
leie såfremt frivillige lag og organisasjoner som leier lokaler kan vise til reduserte/ikke 
økte kostnader for barn og unges deltagelse i aktiviteter. Administrasjonen bes finne en 
enkel måte å gjøre dette på. Leide lokaler som ikke benyttes må betales.  
 
2. Totale utgifter til ordningen er stipulert til 6 millioner kroner pr år. 2 millioner av disse 
er allerede finansiert gjennom omdisponering innenfor egen ramme på seksjon for 
eiendom og seksjon folkehelse, idrett og frivillighet. Resterende beløp på 4 millioner må 
innarbeides i Økonomiplan for 2023-2026.  
 
3. Trøndelag fylkeskommune vedtar en prøveperiode på 2,5 år fra oppstartsdato ca 
1.8.2022 til 31.12.2024.  
 
4. Erfaringene med ordningen og de økonomiske konsekvensene rapporteres i egen 
polisk sak høsten 2024 i forkant av budsjettbehandling for 2025.  
 
5.Fylkestinget anbefaler ovenfor Meldalshallen AS, Steinkjerhallen AS og Kolstad Arena 
AS å følge samme ordning som vedtas her. 
 
 
Votering 
Alternativ votering  
• Innstilling Ingen oppslutning, falt 
• Forslag fra Bente Estil Enstemmig vedtatt 

Tilleggsforslag fra Anne Cecilie 
Ragna Holm 

20 stemmer for (H, MDG, R, Frp, V 
og PP), ikke vedtatt 

Tilleggsforslag fra Hallgeir Opdal 3 stemmer for (R), ikke vedtatt 
 
 

T r ø n d e l a g f y l k e s k o m m u n e
T r ö ö n d e l a g e n f y l h k e n t j i e l t e

Ellen Bergsrønning er styremedlem i henholdsvis Meldalshallen AS som er et heleid
aksjeselskap. Fylkestinget vurderte følgelig representanten som inhabil i behandling av
saken, jf. § 6 første ledd bokstav e) nr. 2.

Forslag fremmet av Anne Cecilie Ragna Holm ( V ) på vegne av V

Den enkeltes skoles administrasjon kan vurdere fritak for leie i særskilte tilfeller.

Forslag fremmet av Hallgeir Opdal (R) på vegne av R

Der det ikke er behov for ekstra renhold eller ekstra tilsynsvakt skal fylkeskommunale
lokaler lånes ut gratis til frivillige organisasjoner og aktører. Det gis prioritet ti l brukere
under 19 år.

Forslag fremmet av Bente Estil (Ap) på vegne av Ap, Sp, Sv og Krf
l.Trøndelag Fylkeskommune vedtar felles utleiereglement og utleiepriser som fremlagt
for alle fylkeskommunale lokaler til frivillige lag og organisasjoner som ønsker å leie til
møter, arrangement og lignende. Aktiviteter for barn og unge under 19 år skal ha gratis
leie såfremt frivillige lag og organisasjoner som leier lokaler kan vise til reduserte/ikke
økte kostnader for barn og unges deltagelse i aktiviteter. Administrasjonen bes finne en
enkel måte å gjøre dette på. Leide lokaler som ikke benyttes må betales.

2. Totale utgifter til ordningen er stipulert ti l 6 millioner kroner pr år. 2 millioner av disse
er allerede finansiert gjennom omdisponering innenfor egen ramme på seksjon for
eiendom og seksjon folkehelse, idrett og frivillighet. Resterende beløp på 4 millioner må
innarbeides i Økonomiplan for 2023-2026.

3. Trøndelag fylkeskommune vedtar en prøveperiode på 2,5 år fra oppstartsdato ca
1.8.2022 til 31.12.2024.

4. Erfaringene med ordningen og de økonomiske konsekvensene rapporteres i egen
polisk sak høsten 2024 i forkant av budsjettbehandling for 2025.

5.Fylkestinget anbefaler ovenfor Meldalshallen AS, Steinkjerhallen AS og Kolstad Arena
AS å følge samme ordning som vedtas her.

Votering
Alternativ votering

• Innstilling Ingen oppslutning, falt
• Forslag fra Bente Estil Enstemmig vedtatt

Tilleggsforslag fra Anne Cecilie 20 stemmer for (H, MDG, R, Frp, V
Raqna Holm og PP), ikke vedtatt
Tilleggsforslag fra Hallgeir Opdal 3 stemmer for (R), ikke vedtatt
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 Trøndelag fylkeskommune 

Trööndelagen fylhkentjïelte 
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Fylkesutvalgets innstilling: 
1. Trøndelag fylkeskommune vedtar felles utleiereglement og utleiepriser som 

fremlagt for alle fylkeskommunale lokaler til frivillige lag og organisasjoner som 
ønsker å leie til møter, arrangement ol. 01.01.2023 
 

2. Totale utgifter til ordningen er stipulert til 4.2 millioner kroner. 2 millioner kroner 
av disse er allerede finansiert gjennom omdisponering innenfor egen ramme på 
Seksjon eiendom og Seksjon folkehelse, idrett og frivillighet. Resterende beløp på 
2,2 millioner kroner må innarbeides i Økonomiplan for 2023 – 2026. 
 

3. Trøndelag fylkeskommune vedtar en prøveperiode på 2 år fra oppstartsdato til 
31.12.24. Erfaringen med ordningen og de økonomiske konsekvensene 
rapporteres i egen politisk sak våren 2025. 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

T r ø n d e l a g f y l k e s k o m m u n e
T r ö ö n d e l a g e n f y l h k e n t j i e l t e

F y l k e s u t v a lg e t s in n s t i II i n g :
1. Trøndelag fylkeskommune vedtar felles utleiereglement og utleiepriser som

fremlagt for alle fylkeskommunale lokaler til frivillige lag og organisasjoner som
ønsker å leie til møter, arrangement ol. 01.01.2023

2. Totale utgifter til ordningen er stipulert ti l 4.2 millioner kroner. 2 millioner kroner
av disse er allerede finansiert gjennom omdisponering innenfor egen ramme på
Seksjon eiendom og Seksjon folkehelse, idrett og frivillighet. Resterende beløp på
2,2 millioner kroner må innarbeides i Økonomiplan for 2023 - 2026.

3. Trøndelag fylkeskommune vedtar en prøveperiode på 2 år fra oppstartsdato til
31.12.24. Erfaringen med ordningen og de økonomiske konsekvensene
rapporteres i egen politisk sak våren 2025.
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