
Referat HF-møte 2. sept 2019. Vedr kjøp av ekstra halltid 2019-2020 
 
kl 1330-1500 
Idrettens hus  
Deltakere: Se vedlegg 
Referent: Bjørn Kilskar/IRT 
 
1. Kort info om ekstra tilskudd fra kommune og fylke 2019/2020 

Vedtak i kommune og fylke ble gjennomgått med spesielt fokus på at redusert leiepris / ekstra 
tilskudd skal komme barn og unge til gode. Se vedlagt klipp utdrag av vedtak TK og TRFK. 
 
Vedtak/oppfølging: 
Til info 
 

2. Beslutte ekstra kjøp ekstra halltid sesongen 2019-20 og tidspunkt iverksetting av ekstra leie. 
IRT hadde utarbeidet forslag til ekstra kjøp av halltid og fordeling på særkrets. Forslaget var 
basert på innspill fra kommune og anleggseiere over hva som var tilgjengelig rammetid, samt 
innspill fra kretsene om hvilke tider som var aktuell å benytte. 
 
Etterskrift: IRT mottok 3/9 signaler om at det er knyttet stor usikkerhet til om Leangen bydelshall 
vil kunne åpne som planlagt fra 1.okt. Etter dialog med dialog med kretser som vil bli berørt av en 
evt utsatt åpning, besluttet IRT noe utvidet leie i hovedsak som beredskap for evt utsatt åpning. 
IRT ber TK ta forbehold i leieavtalen med STFK. 
 
Vedtak/oppfølging: 
Forutsetning som legges til grunn for kjøp av ekstra halltid: 
Kretsene må i sin totale fordeling gjøre omdisponeringer og sørge for at ekstra midler / rimeligere 
leie i størst mulig grad kommer barn og unge til gode. Kretsene må i ettertid kunne dokumentere 
at de ekstra midlene faktisk resulterte i at flere barn og unge fikk trene / trene mer / gunstigere 
treningstid nærmere der de bor. 
   
Ekstra leie iverksettes fra 30.september (unntak Byåsen vgs helg som leies fra uke 42)  
 
Vedlagt følger vedtatt ekstra leie, inkl justeringer som følge av signaler vedr usikkerhet rundt 
åpning av Leangen bydelshall.  
 
HF-gruppa forutsetter samme rammetid videreført våren 2020. 
 
Vedlagt følger beregnet kostnad ekstra kjøp høst 2019. 
 
HF-gruppa anbefaler at utelukkende kommunale midler blir benyttet til kjøp høst 2019 og at 
fylkeskommunale midler dekker kjøp våren 2020. 

3. Beslutte evt omfordeling av rammetid i opprinnelig fordeling  
 
Vedtak/oppfølging: 
Ingen omfordeling av annen rammetid ble besluttet i møtet. 
Kretsene skal ha direkte dialog om evt omfordeling. Evt omfordeling meddeles TK/bydrift v/ Iselin 
Ra for oppdatering i HANO. 

4. Evt – intet. 

 


