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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 ansatt 

Trondheim bydrift v/Roger Hagestuen og Hanne Arnesen 

TRIK v/ Kjell Bjarne Helland 

Trondheim 6. des 2021 

REFERAT STYREMØTE NR 11/21 

TORSDAG 25. NOV KL 18.00 – 22.00 

STED: STÅLGÅRDEN, SLUPPENVEGEN 17 B 
DELTOK: Anne-Lise Bratsberg, Per Ivar Moe, Bård Bredesen (Teams), Even Myhre (Teams), 

Henning Andersson, Renate Thorvaldsen Svinning, Ingrid Ulvan Olsen og Erlend Skårsmoen 

TK: Knut Kvaran (kun sak 101/21) 

TRIK:  

Meldt forfall: Ståle Vaag, Tryggve Duun, Lena Kathrin Haram Mittet og Åse Jakobsen  

Deltakere adm: Bjørn Kilskar (Teams), Gina Thrane (Teams kun sak 91/21) og Linda Marie 

Skjervold. 

Referent: Bjørn Kilskar 

 

FORMØTE KL 1800-1900 

Presentasjon av folkehelse- og levekårsundersøkelsen av Liv Riseth og Ingvild Heggstad ved 

kommunedirektørens fagstab. Presentasjon lagt på DB under sty 11/21. 

 
 

SAKLISTE  

Kl 19.00 – 19.30 

Sak  

101/21 

Trondheim kommune – 30 min. Informasjon 

a. Granås ungdomsskole  

Idrettens behov/forventninger. Plan og medvirkning fra idretten. Saken ligger 

under finansdirektøren, planlegging starter i 2022. 

b. Granåsen rekruttanlegg  

Avsatt 10 mill i budsjettforslag 2023 til Høgåsen skileik/rekrutt/basisanlegg. 

Hva er planlagt bygget? Lavterksel aktivitet og folkehelse, inngang til marka, 

basisanlegg for vinteraktiviteter i rekruttanlegget, vurdere etablering av Big-air 

og akebakke i tilknytning til rekruttanlegget. Skal være mulig å benytte toalett i 

barnehagen, samt i skytehall og evt driftsbygg bydrift når dette er bygget. Det 

blir invitert til bred prosess med medvirkning i 2022 og gjennomføring i 2023.  

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

Formannskapet 30.11: 

Sak 392/21 Arctic Race - henvendelse om arrangementer i Trøndelag og 

Trondheim 13. og 14. august 2022. Saken er sendt direkte til politisk 

behandling, noe som IRT er orientert om. 

Sak 390/21 Videreføring av fritidsklubbtilbud for barn og unge på Lade og 

satsing på gaming og e-sport i fritidsklubb 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/stcuanpgtgs6xx4/AAC0fc7kEGWTcsBNScrIwptZa?dl=0
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/50010323
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/50010323
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Sak 378/21 Kommunale utleiepriser 2022 for idrettsanlegg. 

Sak 364/21 Fastsetting av planprogram Kommunedelplan for friluftsliv og 

grønne områder. 

Sak 373/21 Handlings- og økonomiplan 2022-2025, budsjett 2022. Det er en 

norm at de politiske at posisjonene fremlegger sine forslag til 

budsjettkorrigeringer i dette møtet. 

 

KIF-komiteen 22.11: 

Sak 51/21 Granåsen fotballhall - status og fremdrift. 

 

d. Andre saker fra TK  

Saker oversendt uttalelse IRT: 

- Regnbueparken – mottatt anbud og konsekvens. 

- Sørborgen KG 11’er – overtakelse Klæbu IL. 

- Etablering og rehab KG-baner i Trondheim. 

 

Saker fremover, ambisjon oversendelse IRT før neste styremøte: 

- Rullering handlingsdel for Plan idrett og fysisk aktivitet 2022. 

- TK prioritering av spillemidler 2022. 

 

- HØP 2022-2025. Spørsmål fra politikerne og svar fra kommunedirektøren 

kan leses HER. 

- Info om Leinstrand ishall og avholdt møte med Melhus IR og ordfører vedr 

mulig interkommunalt samarbeid. 

Konkl/ 

vedtak 

a. Til info 

b. Adm sender IF mottatt innspill fra Byåsen IL hopp med beskrivelse blant annet 

av behov tilrettelegging for sanitæranlegg. IF vurderer muligheten for 

midlertidig toalett i rekruttanlegget inntil permanent tilbud er på plass.   

c. Til info  

d. Til info 

Kl 19.30 – 21.00 

Sak  

102/21 

Godkjenning av referat styremøte 10/21 – beslutning 

 

Vedtak Referat styremøte 10/21 ble godkjent. 

 

Sak  

103/21 

Inkludering IL - status – info og beslutning 

a. Aktivitetsguide 

Stand på TROVO 16. nov var vellykket. 24 innkomne skjema i løpet av dagen 

og venter på flere som ble delt ut. 

b. Inkludering IL  

Søknadsskjema stengt for nye søknader etter siste runde. Klæbu IL har søkt om 

støtte til åpen (svømme)hall, kr 40 000 

c. Støtte medlemmer med lav betalingsevne  

Søknadsskjema stengt for nye søknader etter siste runde.  

Nardo FK kr 12 700 (8 pers) 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/5009510
https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/kommdir-forslag-hoep-2022-2025/39-svar-p%C3%A5-sp%C3%B8rsm%C3%A5l?authuser=0
https://www.dropbox.com/s/brl75fsnalrfu25/Referat%20sty%20nr%2010-21.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/v5hqph2t6hj2med/AADUqmyY_RevOf7dTaE6Cxbca?dl=0
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Nidaros Ishockey Jr. Elite 120 600 (3 pers) 

Strindheim fotball 45 900 (13 pers) 

d. Klubbambassadør 

Ingen nye søknader  

e. Rapport 2021  

Status i arbeidet. 

f. Utlysning inkl IL 2022 

Status i arbeidet. 

g. Annet – info og status div saker  

- NIF bekrefter at vi vil få tildelt 2,3 mill til arbeidet i 2022, herunder 0,3 mill 

til aktivitetsguide. Midlene utbetales i løpet av desember 

- Seminar Vestbyhuset 30. november. 

- Nasjonal konferanse inkludering på Ullevål 18. november. Info fra Linda som 

deltok og ledet workshop. 

 - Finn-fram-fest 3. april i Trondheim Spektrum, Øya stadion og området rundt. 

- Fritidskortet 2022. Trondheim var inne, men regjeringen foreslår å droppe 

dette. 

Vedtak 

 

 

 

 

a. Til info. Linda sender statusrapport til Anne-Lise for bruk i møte med 

idrettspresidenten 29. nov. 

b. Vedtatt tildeling: 

Klæbu IL 40 000 kr. 

c. Vedtatt tildeling: 

Nardo FK 7 620 kr. 

Nidaros Ishockey Jr. Elite. 4 500 pr utøver, totalt 13 500 kr 

Strindheim fotball 30 780 kr. 

d. Til info 

e. Inkluderingsutvalget vurderer kriteriene før utlysning for 2022. Utlysning til IL 

2022 innen 10. des med frist søknad 20. jan. Tildeling besluttes på styremøte i 

februar.  

f. Til info 

 

Sak  

104/21 

Dekning av møteutgifter styret 2021 

Det er avsatt 15 000 kr til dekning av utgifter reise/parkering for styremedlemmer i 

forbindelse med deltakelse i møter. Det ble løftet et ønske om endre praksis fra å 

dekning av møteutgifter til å utbetale et fast styrehonorar til alle i styret. 

Vedtak Avsatte midler fordeles ut fra antall fysiske møter den enkelte har deltatt på med maks 

150 kr pr møte. Adm lager oversikt på DB som styret selv oppdaterer innen 5. des. 

Adm iverksetter utbetaling før jul.  

 

Årsmøtesak 2022: Styret legger fram forslag om etablering av styrehonorar for alle 

styremedlemmer / varamedlemmer fom 2022. 

 

Sak  

105/21 

GDPR IRT – årlig gjennomgang. 

Evt oppdatering av dokumentet og kort info om den enkeltes ansvar.  

Vedtak Styret, adm og aktivitetsguider følger løpende opp sitt ansvar. 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/u711hb36uw0nkyh/AACeKE32dhq8IgYHcPWPh4tGa?dl=0


 
 

 

IDRETTSRÅDET                                                                                                 Ingvald Ystgaard veg 3A, 7047 Trondheim 
I TRONDHEIM                                                                                                     ir.trondheim@idrettsforbundet.no  tlf 419 00 109 
Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund                                                   Orgnr:984 235 445. www.ir.trondheim.no       

  

Innkomne saker fra eksterne til behandling – info og beslutning 

Sak  

106/21 

Håndball VM 2023 og 2025. Bruk av kommunal halltid i Trondheim Spektrum? 

Bør arrangementene tildeles halltid innen kommunens leieavtale, eller skal de kjøpe 

dette direkte fra Trondheim Spektrum (TS)? IF har bedt oss og HF-gruppa om å gi 

uttalelse. Adm presenterte dokument med fordeler /ulemper. 

Vedtak VM 2023 og 2025 bør ikke tildeles halltid via kommunens leieavtale i Trondheim 

Spektrum. Arrangementet bør kjøpe halltid direkte fra TS. Am utarbeider og sender 

uttalelse i saken. 

 

Videre oppfølging av tematikken:  

Sak med systematisk vurdering av ulike arrangementer sett opp mot bruk av kommunal 

halltid / kommunal støtte skal tas opp til behandling i et senere styremøte.  

Sak  

107/21 

Prosjektmodell idrettsanlegg - utkast 

NTNU Senter for Idrettsanlegg og Teknologi (SIAT) jobber med revidering av 

prosjektmodell for idrettsanlegg og ber om innspill. Se utkast. Kommentarer og 

innspill fra oss? Anne-Lise. 

Vedtak Anne-Lise avtaler møte mellom AAU og SIAT for gjennomgang og tilbakemelding til 

dokumentet.  

 

Sak  

108/21 

Utredning idrettstingets sammensetning - spørreundersøkelse 

Gjennomgang og beslutning av spørsmål i spørreundersøkelsen ble gjort i møtet. 

Even orienterte også kort om status fra nedsatt utvalg som jobber med TrIKs 

tingsammensetning.  

Vedtak Anne-Lise besvarer spørreundersøkelsen iht. beslutning i møtet. 

  

Sak 

109/21 

 

 

 Pågående saker til behandling/vedtak – info og beslutning 

a. Sak 4/21. Ny hjemmeside IRT 

Siden er opprettet, men ikke tatt i bruk ennå. Status fra nedsatt arbeidsgruppe. 

Intet nytt. Tar fatt i saken over nyttår når Iselin er på plass og kan delta i 

arbeidet. 

b. Sak 19/21/c. Campus-planer – oppfølging mot NTNU og prosjektansvarlig. 

Brev til rektor og prosjektansvarlig er ikke sendt. Anne-Lise 

c. Sak 67/21. Lokale aktivitetsmidler 2021 

Ordinær og ekstraordinær LAM 2021 er rapportert via SA til NIF 10. nov. 

Begge innstillinger ble godkjent av NIF som utbetalte støtten til lagene 16. 

nov. 

d. Sak 68/21. PRIOR 2022-2023 

Status etter 1. møte i areal- og anleggsutvalget 18. nov. Neste møte planlagt 2. 

des som kombineres med et møte med Friidrettskretsen for gjennomgang av 

deres anleggsplan og prioriteringer i Trondheim.  Endelig behandling i 

styremøte des eller jan. 

e. Sak 80/21. FNs bærekraftsmål – hvordan vi skal ivareta i vårt arbeid? 

Anne-Lise presenterer forslag vedtak. Se eget notat på DB. 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/2jxujcic6lzufh2/AAAkw2MQR41Sb3k-WlvZAg__a?dl=0
https://www.idrettsråd.no/trondheim/
https://www.dropbox.com/sh/51snkz7beogd1ep/AAB-fhKoUmxjj9sPNlebRayUa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/4e8v7ly4jm5jehq/AAAQpPFcQ1k205eBX0z0Gut7a?dl=0


 
 

 

IDRETTSRÅDET                                                                                                 Ingvald Ystgaard veg 3A, 7047 Trondheim 
I TRONDHEIM                                                                                                     ir.trondheim@idrettsforbundet.no  tlf 419 00 109 
Organisasjonsledd i Norges Idrettsforbund                                                   Orgnr:984 235 445. www.ir.trondheim.no       

f. Sak 81/21. Temakveld bærekraft jan/feb 2022 

Status fra arbeidsgruppen (Anne-Lise, Tryggve, Erlend, Lena og Linda). 

Idedugnad avholdes mellom 14. og 18. desember, med bistand fra Hilde 

Opoku. 

g. Sak 83/21. Idrettsstipend – Forslag endring/forbedring søknadsprosess 

Endringsforslag og anmodning om møte med IF før utlysning 2022 sendt IF 

28. okt. 

h. Sak 94/21. Budsjettinnspill politisk 2022 

Budsjettinnspill ble sendt 11. nov. Møter med politiske partier ble gjennomført 

uke 45 der leder, nestleder og daglig leder deltok. Se presentasjon. 

i. Sak 95/21. Idrettsgalla 2022. Vår deltakelse 

Se utsendt liste med hvem som deltar. Billetter er bestilt. 

j. Sak 96/21. Idrettspresidentens besøk i Trondheim 29. nov 

Status fra Anne-Lise vedr plan og evt avtaler med NIF / TrIK. 

 

 

Vedtak a. Til info.  

b. Til info. Saken avsluttes i denne omgang. Løftes på nytt når det blir aktuelt. 

c. Til info. Saken avsluttes.  

d. Til info. 

e. Framlagt forslag vedtas. Bærekraftsmål 3, 10 og 11 blir de IRT skal ha 

hovedfokus på.  

f. Til info. Arbeidsgruppen jobber videre med saken. Anne-Lise avtaler idedugnad 

med Hilde Opoku 14. des. 

g. Til info. Saken avsluttes i påvente av at IF løfter saken før utlysning 2022. 

h. Til info. Saken avsluttes. 

i. Til info. 

j. Til info.  

 

Sak 

110/21 

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

beslutning 

a. Skytehall Granåsen - finansiering 

Privat medfinansiering og mulighet for interkommunalt samarbeid. 

Status i arbeidet. Intet nytt. 

b. Trondheim Spektrum – utkast eierstrategi 

Foreløpig uttalelse ble sendt 1. juni. Det er bekreftet at saken skal komme på 

ny formell behandling i idrettsrådet, men det kan ta noe tid. Intet nytt. 

c. KPA, endring i bestemmelser- høring. (Pkt vedr Jonsvatnet) 

Uttalelse med anmodning om å stoppe høringsprosess sendt 18. juni og 

uttalelse til høringen sendt 5. juli. Pkt vedrørende forbud mot tiltak ved 

Jonsvatnet ble tatt ut ved politisk behandling. Dette vil komme opp som egen 

sak senere pga. innsigelse fra Statsforvalter vedr. virkninger for landbruk.  

d. Kommuneplanens arealdel (KPA) 2022-2034 - Høring planprogram 

Frist 10. des. AAU legger fram forslag til møtet. 

e. Kommunedelplan Sluppen. Høring  

Frist 2. des. AAU legger fram forslag til møtet. 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/2jxujcic6lzufh2/AAAkw2MQR41Sb3k-WlvZAg__a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2jxujcic6lzufh2/AAAkw2MQR41Sb3k-WlvZAg__a?dl=0
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f. Høyt- og lavt klatrepark Leangen (inkl klatrehall). Planoppstart 

Frist 26. nov. AAU legger fram forslag til møtet. 

g. Leinstrand ishall. Detaljregulering 

Frist 26. nov. AAU legger fram forslag til møtet. 

h. Sørborgen KG. PS overtakelse Klæbu IL 

Frist 26. nov. AU legger fram forslag til møtet. 

i. Etablering og rehab KG-baner  

Frist 26. nov. AU legger fram forslag til møtet. 

j. Arctic Race Norway. Sak Formannskapet 30. nov  

Ekstra sak som kom inn etter utsendt sakliste og som ikke har vært innom oss 

for uttalelse. 

k. Regnbueparken skateanlegg – anbud og konsekvens 

Ekstra sak som kom inn etter utsendt sakliste. Frist 28. nov 

l. Fotballhall Granåsen – SWOT 

Notat fra styreleder sendt bystyret 22. nov  

m. Plan- og bygningsloven – høring 

Leder sendte uttalelse til Kommunal- og mod.departementet 27. okt.  

n. Myrahallen – Byåsen IL. PS avtaler med TK 

Uttalelse sendt 22. okt 

o. Bjørkbakken Stjørdal – PS sak avtale interkommunalt samarbeid 

Uttalelse sendt 22. okt 

p. Forslag innføre markalov i Trondheim 

Leder sendte uttalelse til bystyret 31. okt. 

 

Vedtak a. AU følger opp saken videre og utarbeider uttalelse når den kommer opp til 

politisk behandling.  

b. AU utarbeider og sender uttalelse i saken når den kommer til ny behandling.  

c. Til info. Saken avsluttes fra vår side i denne omgang.  

d. AAU utarbeider og sender uttalelse. Momenter fra levekårsundersøkelsen tas 

inn. 

e. AAU utarbeider og sender uttalelse. 

f. Adm utarbeider og sender uttalelse på bakgrunn av konklusjon i møtet. 

g. Adm utarbeider og sender uttalelse på bakgrunn av konklusjon i møtet. 

h. AU kontakter Klæbu IL for å sjekke at klubben har gjort nødvendige vedtak, 

samt sjekker ut om det er uklarheter i avtalen som gjenstått å avklare. AU 

utarbeider og sender uttalelse.  

i. AU utarbeider og sender uttalelse.  

j. IRT støtter ikke kommunedirektørens forslag om å bevilge økonomisk støtte til 

arrangementet via idrettsbudsjettet. AU utarbeider og sender uttalelse til 

politisk før behandling i FS 30. nov med bakgrunn i konklusjon i møtet. 

k. Adm utarbeider og sender uttalelse på bakgrunn i konklusjon i møtet. 

l. Til info. 

m. Til info. 

n. Til info. 

o. Til info. 

p. Til info. 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
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Sak 

111/21 

Infosaker fra adm og styret - info 

a. Trondheim Landhockeyklubb tatt opp i NIF 

b. Lade Fotballklubb er nedlagt 

c. Tillerbyen Fotballklubb er nedlagt 

d. Idrett og bærekraft. NIH 10vt- Trønderklasse vår 22 10vt 

Søknadsfrist 1. des.  

e. Fordelingsmøte svømmehaller 25. okt  

Info og referat. Styreleder og adm 

f. Byutviklingsstrategi og bruk i utbyggingsrekkefølge, vedtak. 

g. Kick-off ski-VM 2025.  

Styreleder deltok.  

h. Sone-IR-møter  

Det ble avholdt sone-IR-møte 18.11. Stjørdal invitert inn med Malvik og 

Melhus. Tema anleggsprioritering og hallfordeling. Budsjett og bærekraft. IR-

ene melder om behov for å etablere mer systematikk rundt arbeid med 

anleggsprioritering. Malvik gjennomfører hallfordeling etter prinsipp som er 

gjenkjennbart fra Trondheim. Øvrige kommune har variabel innflytelse på 

prosess som dels foregår i offentlig regi. Bærekraft er ikke tema for flere andre 

store oppgaver er viktigere. I Stjørdal er ikke budsjettet lagt fram enda.  

i. AU- møte 27. okt 

(Ekstra sak) Info fra møtet og referat 

 

Vedtak / 

konkl 

a. Tas til etterretning. 

b. Tas til etterretning. 

c. Tas til etterretning. 

d. Til info. 

e. Til info.  

f. Til info. 

g. VM-styret/daglig leder bør inviteres til et styremøte for å identifisere hva vi 

kan samarbeide om. Adm legger ut Anne-Lise sine notater/info fra møtet.   

h. Til info. Stjørdal blir med på fellesmøte med befaring i politiets anlegg. 

i. Ikke behandlet 

Sak 112/21 Eventuelt 

 a. Gjennomgang videre møteplan 2021 - 2022   

Gjennomgang og evt. oppdatering ved behov. 

Adm hadde før møtet lagt ut forslag møteplan 2022 på DB.  

 

Vedtak a. Møteplan ble ikke gjennomgått i møtet, men iverksettes som foreslått.  

Adm sender ut innkallinger i Outlook iht. forslag. Møteplan justeres ved behov 

i neste styremøte. 

 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/1esov8gdeffi7fk/AADGeJawy2XlDMK-a41gLqhja?dl=0
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Merk:  

Kopi av alle referat, uttalelser og sakspapirer legges fortløpende på dropbox. Meld tilbake 

hvis det er sakspapirer dere savner. 

 

Møteplan IRT 2021 

Handlingsplan 2021-2022 

 

 

Anne-Lise Bratsberg /s/      Bjørn Kilskar 

leder Idrettsrådet i Trondheim      daglig leder  

 

 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/om120l7vsgtx5zm/AAAFA00UB21GQ-81VVUsv4Bha?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3bbylm31pha8dp9/Handlingsplan%20IRT%202021-2022%2C%20etter%20sty%20290921.%20Iverksatt%2C%20noe%20oppdatering%20gjenst%C3%A5r.xlsx?dl=0

