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Innledning for årsmøtet 

Trondheim Spektrum åpnet dørene for årsmøtet etter at anlegget har vært 

stengt under koronakrisen. Idrettsrådet vil takke for god service, 

tilrettelegging og hjelp med å ha et stort arrangement under de rådende 

smittevernsbestemmelser. 

Idrettsrådet ved leder Anne- Lise Bratsberg ønsket de frammøtte velkommen og holdt tale for årsmøtet. 

Ordfører Rita Ottervik hadde et innlegg for årsmøtet der hun snakket om hvilke muligheter og utfordringer 

hun ser for idretten i tiden som kommer. 

 

Sakliste årsmøte 
1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 

2. Velge dirigent, sekretær og representanter for å underskrive protokollen.  

3. Godkjenne innkalling, saklisten og forretningsorden. 

4. Behandle årsmelding IRT 2019 

5. Behandle årsmelding Klæbu IR 2019 

6. Behandle regnskap IRT 2019. 

7. Behandle regnskap Klæbu IR 2019 

8. Behandle forslag til langtidsplan 2020-2023 «Trondheimsidretten VIL» 

9. Behandle innkomne forslag og saker: 

1. Kriterier prioritering av anlegg i Trondheim 2021-2022 

2. Kriterier for tildeling av lokale aktivitetsmidler 2020 

3. Behandle ny samarbeidsavtale IRT – TK 

4. Forslag sak fra Nidaros Ishockeyklubb Junior Elite 

5. Forslag sak fra Astor Ishockeyklubb 

10. Vedta budsjett 2020. 

11. Engasjere revisor 2020. 

 
Sak 1. GODKJENNE DE FREMMØTTE REPRESENTANTENE 

  

 

 

 

 

 

 

 

Lagene kan møte med flg. antall stemmeberettigede: 

IL/BIL med:       0 -     500 medlemmer:       2 representanter 

IL/BIL fra          501 -  1 000 medlemmer:    3  representanter 

IL/BIL fra          1 001 og flere medlemmer: 4  representanter 

 

Det var 57 frammøtte representanter fra 27 idrettslag og idrettsrådet. Det 

var ingen bedriftsidrettslag som hadde representanter tilstede. 

  

Vedtak: De fremmøte representantene ble godkjent. Se vedlegg 1. 

Idrettskonsulent IRT ble gitt talerett i møtet. 

  

Sak 2. VELGE DIRIGENT, SEKRETÆR OG 2 REPRESENTANTER 

FOR Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN 

 

Vedtak: Dirigent: Kirsti Jaråker 

Sekretær: Gina Thrane 
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Repr for å underskrive protokoll:  

Per Einar Johannesen, Nyborg IL 

Siri Darell, Ranheim skiklubb 

  

  

 

  

Sak 3. GODKJENNE INNKALLING, SAKLISTE OG 

FORRETNINGSORDEN 

  

Saksfremlegg: 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtak: 

Innkallingen ble sendt på e-post til idrettslagene 15. mai. På grunn av en 

beklagelig feil ble innkalling dessverre sendt bedriftsidrettslagene først 

27. mai. Den ble også lagt ut på vår hjemmeside 15. mai.  Påminnelse er 

sendt klubbene på e-post.  

Sakliste og saksdokumenter ble lagt ut på idrettsrådets hjemmeside 9. 

juni. Info om dette ble sendt klubbene på e-post samme dag. 

 

 

Innkalling til årsmøtet, saklisten og forretningsorden ble godkjent. 

 Se vedlegg 3- godkjent forretningsorden 

  

Sak 4. BEHANDLE ÅRSMELDING IRT 2019 

  

Saksfremlegg: Årsberetningen ble gjennomgått av dirigenten.  

  

Vedtak: 

 

Fremlagt årsmelding for IRT 2019 ble godkjent. Se vedlegg 4. 

Sak 5. BEHANDLE ÅRSMELDING KLÆBU IR 2019 

  

Saksfremlegg: Årsmelding Klæbu ble gjennomgått av Per-Ivar Moe, tidligere leder av 

Klæbu idrettsråd.  

  

Vedtak: 

 

Fremlagt årsmelding Klæbu IR for 2019 ble godkjent. Se vedlegg 5 

Sak 6.  BEHANDLE REGNSKAP IRT 2019 

 

Saksfremlegg: 

 

Daglig leder Bjørn Kilskar redegjorde for regnskapet for 2019. 

 

Vedtak: 

 

Fremlagt regnskap for IRT 2019 ble godkjent. Se vedlegg 6 

 

Overskuddet på kr 7 826 overføres til egenkapital i Idrettsrådet i 

Trondheim. 

  

Sak 7.  BEHANDLE REGNSKAP Klæbu IR 2019 

 

Saksfremlegg: 

 

Tidligere styreleder i Klæbu IR, Per Ivar Moe, redegjorde for regnskap.  

 

Vedtak: 
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Fremlagt regnskap for Klæbu IR 2019 ble godkjent. Se vedlegg 7. 
 

Overskuddet på kr 10 595 overføres til egenkapital i Idrettsrådet i 

Trondheim. 

  

Sak 8.  BEHANDLE FORSLAG LANGTIDSPLAN 2020-2023 –  

«TRONDHEIMSIDRETTEN VIL» 

 

Saksfremlegg: 

Kontrollutvalgets 

uttalelse: 

 

Vedtak: 

Styremedlem Even Myhre la fram saken for årsmøtet. 

 

Ingen merknad 

 

Fremlagte forslag til LANGTIDSPLAN 2020-2023  

 «Trondheimsidretten VIL» ble vedtatt. Se vedlegg 8. 

 

Sak 9 BEHANDLE INNKOMNE FORSLAG OG SAKER 

 

Saksfremlegg 

 

Kontrollutvalgets 

uttalelse: 

 

Vedtak: 

 1. Kriterier prioritering av anleggsbehov i Trondheim 2021-22 
 Styremedlem Tryggve Duun la fram saken for årsmøtet.  
 

 

Ingen merknad 

 

Fremlagte forslag ble vedtatt. Se vedlegg 9.1 

 

 

Saksfremlegg: 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrollutvalgets 

uttalelse: 

 

Vedtak: 

 

2. Kriterier for tildeling av lokale aktivitetsmidler 2020 

Styremedlem Lena Kathrin Haram Mittet la fram saken for årsmøtet. 

Følgende endring er gjort i kriteriene:   

Alle lag som får tildelt stønad må kunne redegjøre for hvordan midlene 

har blitt disponert (egen regnskapskonto inn/ut).  

 

Følgende hadde ord i saken: 

 1 Jo Stein Moen, Astor FK. 

 

Ingen merknad 

 

 

Fremlagt forslag vedtatt. Se vedlegg 9.2 

 

Saksfremlegg 

 

Kontrollutvalgets 

uttalelse: 

 

Vedtak: 

 3. Samarbeidsavtale IRT – TK 
Saken ble lagt fram av styreleder Anne-Lise Bratsberg.  Avtalen er 

videreført uten endringer. 

 

Ingen merknad 

 

Idretten i Trondheim tar vedtatt samarbeidsavtale til etterretning. Se 

vedlegg 9.3 

 

 

 4. Forslag sak Nidaros Ishockeyklubb Junior Elite 
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Saksframlegg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrollutvalgets 

uttalelse: 

 

Vedtak: 

 

Saken ble lagt fram av 25 Frode Joramo, Nidaros Ishockeyklubb Junior 

Elite 

Idrettsrådets innstilling til saken ble framført av styremedlem Tryggve 

Duun. 

 

Følgende hadde ord i saken: 

31 Siri Darell, Ranheim Ski 

45 Oddny Estenstad, Trønderhopp 

3 Frode Storesund, Astor Hockey 

1 Jo Stein Moen 

 

 

 

Ingen merknad 

 

Fremlagt forslag fra Nidaros Ishockeyklubb Junior Elite fikk 10 

stemmer, forslag falt. 

 

Årsmøtet i 2020 bekrefter årsmøtevedtaket i 2019, jf. 7.4/19. Videre 

oppfordrer årsmøtet styret å aktivt til å jobbe for at flere andre 

anleggsbehov blir realisert, og at Granåsen-utbygginga framskyndes. Se 

vedlegg 9.4.1 

 

 

Saksframlegg 

 

Kontrollutvalgets 

uttalelse: 

Vedtak: 

5. Forslag sak fra Astor Ishockey 

Saken ble lagt fram av 3 Frode Storesund. 

Fra idrettsrådet argumenterte styreleder Anne-Lise Bratsberg. 

 

Ingen merknad 

 

Hovedprinsippet med fordeling av rammetid til kretsene basert på 

aktivitetstall og med prioritet til barn og unge i gunstig tid, videreføres i 

alle anleggskategorier. Detaljkriterier for fordeling innenfor disse 

rammer overlates fortsatt til den enkelte fordelingsgruppe å drøfte og 

beslutte som en del av den årlige fordelingsprosessen. Se vedlegg 9.5.1 

Sak 10. VEDTA BUDSJETT FOR IDRETTSRÅDET I 2020 

  

Saksfremlegg: 

 

 

Kontrollutvalgets 

uttalelse: 

Daglig leder Bjørn Kilskar ga en kort gjennomgang av forslag budsjett 

2020. 

 

Ingen merknad 

 

  

Vedtak: Fremlagte forslag budsjett for 2020 vedtatt. Se vedlegg 10 
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Gina Thrane    Per Einar Johannessen    Siri Darell 

Referent    Nyborg IL     Ranheim Ski 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg (nr knyttet til saknr)  

 

1. Fremmøtte representanter 

2. (ingen vedlegg) 

3. Forretningsorden årsmøte 2020 

4 Årsmelding IRT 2019 

5 Årsmelding Klæbu IR 2019 

6 Regnskap IRT 2019 

7 Regnskap Klæbu IR 2019 

8. Langtidsplan 2020-2023 - Trondheimsidretten VIL 

9.1 Kriterier prioritering av anleggsbehov i Trondheim 2020-2021 

9.2 Kriterier for tildeling av LAM i Trondheim 2020 

9.3 Samarbeidsavtale IRT – TK 

9.4.1 Vedtak sak fra Nidaros Ishockeyklubb Junior Elite 

9.4.2 Sak fra Nidaros Ishockeyklubb Junior Elite 

9.5.1 Vedtak sak fra Astor Ishockeyklubb  

9.5.2 Sak fra Astor Ishockeyklubb 

10 Vedtatt budsjett IRT 2020 

11 KPMG tilbud revisjon 
 

Sak 11. ENGASJEMENT AV REVISOR 2020 

 

Saksfremlegg: 

 

 

Kontrollutvalgets 

uttalelse: 

 

Vedtak: 

 

 

Dirigent Kirsti Jaråker presenterte tilbud fra KPMG for revisjon for 

Idrettsrådet i Trondheim for 2020. 

 

Ingen merknad 

 

 

Årsmøtet ber styret engasjere KPMG til å revidere idrettsrådets 

regnskap for 2020 iht. framlagt tilbud. Se vedlegg 11  

klubb
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Representanter og gjester  årsmøte Idrettsrådet i Trondheim

Inntil 2 representanter for hvert idrettslag/ bedriftsidrettslag med fra 0-500 medlemmer.

Inntil 3 representanter for hvert idrettslag/ bedriftsidrettslag med fra 501-1000 medlemmer

Inntil 4 representanter for hvert idrettslag/ bedriftsidrettslag med fra 1001 og flere medlemmer
orgledd Idrettsrådet i Trondheim Navn rep obs

KL16010237 Astor Fotballklubb* JoStein Moen 1

KL16010237 Astor Fotballklubb* Ingrid Wedø 1

KL16010238 Astor Ishockeyklubb* Frode Storesund 1

KL16010238 Astor Ishockeyklubb* Gunn Elin Harbak 1

KL16010494 Brundalen Ishockeyklubb* Eirik Presthus 1

KL16010369 Bruråk Hestesportsklubb* Anne Cathrine Menne 1

KL16010013 Byåsen Idrettslag Leif Lande 1

KL16010013 Byåsen Idrettslag Iren Hansen 1

KL16010013 Byåsen Idrettslag Rasmus Hugdal 1

KL16010013 Byåsen Idrettslag Guro Sundal 1

KL16010010 Byaasen Skiklub Eivind Grøv 1

KL16010010 Byaasen Skiklub Kari Hovin Kjølle 1

KL16010121 Dora Bowlingklubb* Kirsti Rørvik 1

KL16010121 Dora Bowlingklubb* Frode Tøndel Øyangen 1

KL16010023 Freidig Sportsklubben Are Bergquist 1

KL16010027 Heimdal Idrettsforening* Petter Egil Rokke 1

KL16010031 Jonsvatnet Idrettslag Martin Klungerbo 1

KL16010036 Kraftsportklubben Av 1967 (kk 67) Vegard Kjeka Broen 1

KL16010039 Leinstrand Idrettslag Johanne Storler 1

KL16010042 Munken Bowlingklubb* Ingrid S Hansen 1

KL16010042 Munken Bowlingklubb* Halgeir Ludvigsen 1

KL16010545 Nidaros Ishockeyklubb* Elin Sagberg Rønningen 1

KL16010545 Nidaros Ishockeyklubb* Sigve Bråten 1

KL16010562 Nidaros Ishockeyklubb Junior Elite* Frode Joramo 1

KL16010562 Nidaros Ishockeyklubb Junior Elite* Siv Merete Øyen 1

KL16010316 NTNUI - Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitets IdrettsforeningØystein Fruseth Christiansen 1

KL16010316 NTNUI - Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitets IdrettsforeningMonja Lien Jakobsen 1

KL16010316 NTNUI - Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitets IdrettsforeningSven Andreas Nygaard 1

KL16010427 Nyborg Idrettslag Per Einar Johannessen 1

KL16010211 Ranheim Skiklubb* Siri Darell 1

KL16010519 Ranheim Taekwon-do klubb* Jan Morten Risholt 1

KL16010235 Rosenborg Ishockeyklubb* Espen Kibsgård 1

KL16010235 Rosenborg Ishockeyklubb* Heidi Eidsaker 1

KL16010074 Tiller Idrettslag Elisabeth Aa 1

KL16010074 Tiller Idrettslag Torkel Wahl Olsen 1

KL16010074 Tiller Idrettslag Eivind Stene 1

KL16010080 Trondheim Atletklubb* Jan Egil Trøan 1

KL16010080 Trondheim Atletklubb* Elisabeth Settem 1

KL16010156 Trondheim Bryteklubb* Siri Rasmussen 1

KL16010085 Trondheim Curling Klubb* Terje Schjeldrup 1

KL16010106 Trym Idrettslag* Robert Walstad 1

KL16010106 Trym Idrettslag* Ingrid Mørk 1

vedlegg 1
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Representanter og gjester  årsmøte Idrettsrådet i Trondheim

Inntil 2 representanter for hvert idrettslag/ bedriftsidrettslag med fra 0-500 medlemmer.

Inntil 3 representanter for hvert idrettslag/ bedriftsidrettslag med fra 501-1000 medlemmer

Inntil 4 representanter for hvert idrettslag/ bedriftsidrettslag med fra 1001 og flere medlemmer
orgledd Idrettsrådet i Trondheim Navn rep obs

KL16010188 Trønderhopp* Oddny Estenstad 1

KL16010258 Wing Orienteringsklubb* Kato Nykvist 1

KL16010258 Wing Orienteringsklubb* Kari Tønset Guttvik 1

KL16620009 Klæbu Golfklubb* Finn Harald Bye 1

Idrettsrådet i Trondheim Anne-Lise Bratsberg 1

Idrettsrådet i Trondheim Per Ivar Moe 1

Idrettsrådet i Trondheim Tryggve Duun 1

Idrettsrådet i Trondheim Even Myhre 1

Idrettsrådet i Trondheim Erlend Skårsmoen 1

Idrettsrådet i Trondheim Åse Jakobsen 1

Idrettsrådet i Trondheim Camilla Mattson 1

Idrettsrådet i Trondheim Bård Bredesen 1

Idrettsrådet i Trondheim Margit Bergrem 1

Idrettsrådet i Trondheim Ida Sofie Johansen 1

Idrettsrådet i Trondheim Bjørn Kilskar 1

Idrettsrådet i Trondheim Gina Thrane 1

Idrettsrådet i Trondheim Kirsti Jaråker 1

Idrettsrådet i Trondheim Linda Skjervold 1

Idrettsrådet i Trondheim Ibsa Daba 1

Trondheim kommune Rita Ottervik 1

Trondheim kommune Sara Shafigi 1

Norges Volleyballforbund Magnus Rodahl 1

NIHF Region Midt Line Kuvås 1

NIHF Region Midt Espen Refseth 1

Trondheim kommune Knut Kvaran 1

Trondheimsregionens friluftsråd Knut Erling Flataker 1

Trøndelag idrettskrets Kjell Bjarne Helland 1

Kontrollkomite Geir Sirås 1

Trøndelag fylkeskommune Frida Hansson 1

Spk Freidig Stig Berge 1

56 18

totalt 74
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Forretningsorden IRT årsmøte 16. juni 2020 

  

1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten.  

2. Protokollen føres av den valgte sekretæren.  

3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for 

innledningsforedrag settes taletiden til 5 min. første gang og 3 min. andre gang og 2 

min. tredje gang. Det kan foreslå forkortning av taletiden og strek for de inntegnede 

talere.  

4. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid.  

5. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med 

klubbens/organisasjonens og representantens navn. Forslag kan bare fremmes i saker 

som står på saklisten. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke 

settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering.  

6. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte 

stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt.  

7. Hvem som har hatt ordet til sakene, forslag og vedtak føres inn i protokollen, med 

antall avgitte stemmer for og mot. 
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Årsmelding 

Idrettsrådet i Trondheim 2019  
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STYRETS ARBEID 

Styres sammensetning 
Styret i idrettsrådet har bestått av: 

Rolle Navn Idrettslag 

Leder Anne-Lise Bratsberg Wing OK 

Nestleder Tryggve Duun Trondheim Atletklubb 

Styremedlem Stein Svendsen Flatås IL 

Styremedlem Even Myhre Byåsen IL 

Styremedlem Åse Jakobsen Trondheim Bowlingklubb 

Styremedlem bedrift Bård Bredesen Bedriftsidretten i Trondheim 

Varamedlem Martine Furnes Pettersen NTNUI 

Varamedlem Erlend Skårsmoen Astor FK 

Varamedlem bedrift Lena Katrin Haram Mittet Bedriftsidretten i Trondheim 

     

Varamedlemmene har vært innkalt på alle styremøter. 

 

Valgkomite har bestått av: 

Rolle Navn Idrettslag 

Leder May Romundstad  

 

Byneset IL 

Medlem Are Vinsnes 

 

Charlottenlund Sportsklubb 

Medlem Hans Christian Andersen Midt-Norge Sør Bedriftsidrettskrets 

Varamedlem Johanne Storler Leinstrand IL 

  

          

 

Kontrollkomiteen har bestått av: 

Rolle Navn Idrettslag 

Leder Geir Jarle Sirås Charlottenlund Spkl 

Medlem Frøydis Kvithyll Eriksen  Strindheim IL 

Varamedlem Tor Faksnes Nidelv IL 

 

Administrasjon   
Bjørn Kilskar er daglig leder og har hatt 100 %-stilling hele året. Idrettsrådet har kontor i Idrettens 

Hus i Ingvald Ystgaards veg 3a på Tunga. Styret er svært godt fornøyd med daglig leders innsats. 

 

Gina Thrane har vært ansatt i 100 %-stilling som idrettskonsulent. Arbeidsoppgavene har bestått i 

sjølstendig oppfølging og videreutvikling av inkluderingsarbeidet, drift av internettside, 

saksbehandling kommunale midler og andre administrative oppgaver. Styret er svært godt fornøyd 

med hennes innsats. 

 

Idrettsrådets arbeid 
Møtevirksomhet: 
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I perioden er det avholdt 12 styremøter, ett strategimøte og behandlet 127 saker. Referat fra 

styremøtene ligger på vår hjemmeside.  
 

Trøndelag idrettskrets ved nestleder har fått innkalling til alle styremøter, og har deltatt på møtene i 

2019. Det er avholdt dialogmøte med TrIK sammen med Trondheim kommune i 2019. I tillegg ble 

det avholdt et møte mellom IRT og TrIKs organisasjonssjef idrettsrådets behov for møte med 

Fylkesmannen. Dette behovet har TrIK ikke fulgt opp. Administrasjonen deltar løpende og ved 

behov i møter med administrasjonen i Trøndelag idrettskrets. Styreleder har tett dialog med 

organisasjonssjef og styreleder, men det er ikke dekkende for idrettsrådets behov. Ellers har det vært 

møter med klubber og kretser etter behov. Idrettsrådet har i år ikke hatt møter med Trondhjems 

Turistforening, Friluftsrådet og Forum for natur og friluftsliv, men det er dialog i forbindelse med 

saker som berører markaområdene.  

 

Daglig leder har deltatt på møter med kommunen og i en rekke samrådsmøter i konkrete utbyggings- 

og reguleringssaker, samt i prosjektgrupper i tilknytning til utvikling av de kommunale 

idrettsanleggene Granåsen og Leangen. Styreleder i idrettsrådet sitter i referansegruppa for Granåsen. 

Styreleder har hatt uformelle møter med ordfører og andre politikere i forbindelse med ulike 

arrangementer. Idrettskonsulent har deltatt på en rekke møter med ulike instanser i Trondheim 

kommune, idrettslag og andre frivillige organisasjoner som del av inkluderingsarbeidet. 
 

Deltakelse i arbeidsgrupper og lignende har vært fordelt mellom styrets medlemmer etter 

kompetanse, erfaring og ønsker fra den enkelte. 

Økonomi 
Som det går fram av vedlagte regnskap er økonomien til Idrettsrådet i Trondheim god. 

Driftsregnskapet for 2019 viser et resultat etter på kr 7 826 etter foreslåtte avsetninger. Dette 

overskuddet foreslås lagt til egenkapital. Foreslåtte avsetninger på totalt kr 467 946 framgår av 

regnskapet.  

I samsvar med vedtak i årsmøtet 2018 er det brukt 33 417 kr av kompetansemidlene til 

gjennomføring av kompetansetiltak i 2019. Klæbu idrettsråds kompetansemidler er tilført 

avsetningene og totalt står det nå kr 668 099 på denne kontoen. 

Idrettsrådet hadde satt av godt med egne frie midler til gjennomføring av prosjektet Aktivitetsguider. 

Etter at den formelle prosjektperioden er over så har vi valgt å fortsette prosjektet med fire guider 

hvor den ene av disse også har ansvar for koordinering av arbeidet, og er ansatt i 60 % 

prosjektstilling.  

Arbeidet med inkludering er krevende, særlig å finne de tiltakene som gir størst effekt. Idrettsrådet 

har valgt å ikke bruke opp alle midlene fra Trondheim kommune, men heller avsette disse til 

framtidig inkluderingsarbeid. Dette åpner for å styrke arbeidet med aktivitetsguider de neste to årene 

(2020-2021). Kr 653 045 er avsatt til framtidig arbeid på dette området. Det er viktig å merke seg at 

det i 2019 er brukt 1,3 MNOK til å støtte opp idrettslagenes arbeid med direkte støtte til familier med 

økonomiske utfordringer. 

Daglig leders årslønn var fra 01.04.19 på kr 592 000. Det er i 2019 utbetalt styrehonorar med kr 

10 000 til styreleder og kr 5 000 til nestleder ekskl. arbeidsgiveravgift og feriepenger. 
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Representasjon (2019) 

Idrettsrådet har hatt følgende representasjon siste år: 

• Stein Svendsen og Anne-Lise Bratsberg deltok på TrIKs ledermøte på Hell 27.april 2019.  

• Anne-Lise Bratsberg deltok på Idrettstinget på Lillehammer 24.-26.mai 2019 på TrIKs 

delegasjon. 

• Anne-Lise Bratsberg, Tryggve Duun og Lena K Mittet samt Bjørn Kilskar og Gina Thrane 

deltok på idrettsrådssamling i Ålesund 31. august – 2. september 2019. 

• Anne-Lise Bratsberg holdt innlegg på Vektløfterforbundets ting på Hell 24.mars 2019. 

• Anne-Lise Bratsberg holdt innlegg på Gym- og turnforbundets anleggsseminar i Oslo 1. 

november 2019. 

• Stein Svendsen deltok på ting Sør-Trøndelag ishockeykrets 28. mai. 

Idrettskonsulent deltok på NIF-samling inkl IL på Gardermoen 21. mars 2019. 

• Idrettskonsulent har vært representert på daglig ledersamlinger i regi Trøndelag idrettskrets. 

• Idrettskonsulent har holdt innlegg for deltakere på introduksjonskurs hos 

Kvalifiseringssenteret for innvandrere. 

• Idrettskonsulent har representert IRT i nettverk for frivillighet og inkludering i Trondheim. 

• Idrettskonsulent og aktivitetsguide deltok på NIF samling og konferanse i Oslo 16.-17. 

oktober. 

• Styreleder har deltatt på sone-idrettsrådsmøtene.  

• Styreleder deltok på TrIKs idrettsrådsforum i Steinkjer 26. oktober 2019. 

• Styreleder, nestleder og daglig leder deltok alle i møter i fellesnemnda for sammenslutningen 

av idrettsrådene i Klæbu og Trondheim. 
 

TrIKs utvalg hadde representasjon fra IRT dette året i anleggsutvalget, men dette har ikke hatt møter 

etter februar 2019. 

 

MEDLEMSTALL 

Idrettsrådet i Trondheim representerte pr. 31. desember 2019* i alt 263 idrettslag. 

Idrettsregistreringen pr 31.12.2019 viste totalt ca. 84 720 medlemskap i våre idrettslag. Se vedlegg 

4g for oversikt over medlemstall idrettslag pr 31.12.2019. Pr 07.06.2020 er det 264 idrettslag i 

Trondheim.    
 

Bedriftsidretten hadde 239 bedriftslag og ca. 9 094 registrerte aktive medlemmer i Trondheim pr. 

31.12.19. Det er dessverre manglende rapportering noe som gir et unøyaktig tall på antall lag og 

medlemmer. Bedriftsidretten Midt-Norge anslår at det er omtrent hundre flere lag enn det som er 

rapportert, og antar at det er dobbelt så mange medlemmer enn det som er oppgitt. 

 

 

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET FOR EGNE ANSATTE 
Idrettsrådets ansatte er samlokalisert med Trøndelag idrettskrets på Idrettens hus. De fleste forhold 

av betydning som omhandler helse, miljø og sikkerhet (HMS) for de ansatte er derfor ivaretatt via 

felles rutiner og system via NIF.  
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Det er ikke registrert skader på idrettsrådets ansatte og sjukefraværet er på ca. 6 %. Sjukefraværet er 

ikke knyttet til arbeidsrelaterte forhold. 

Fysisk arbeidsmiljø er bedre for idrettsrådets ansatte i Ingvald Ystgaards veg 3a enn de vi hadde i 

Trondheim Spektrum. Lokalene er gode med god plass og gode forhold mtp. inneklima. Ellers er 

hele idrettsfamilien som tidligere var samla i to ulike etasjer på Spektrum nå samla i et felles lokale, 

noe som også har vært positivt for psykososialt arbeidsmiljø. Oppfølging i det daglige mot huseier 

ivaretas av organisasjonssjef i Trøndelag idrettskrets.  

Med hensyn til ytre miljø ivaretas det vesentlige av huseier som har de nødvendige avtaler med 

energiselskap, renovasjonsselskap og Trondheim kommune.  

De ansatte har foretatt sju reiser med fly siste år. For øvrig brukes mye sykkel og noe bil, avhengig 

hvor møtene er i byen. 

For å tydeliggjøre styrets ansvar etter internkontrollforskriften som arbeidsgiver, jobbes det med å 

etablere eget mini-internkontrollsystem, men på grunn av høyt arbeidspress har vi ikke kommet 

lenger med dette arbeidet på systemnivå. Dette arbeidet vil vi nå ta opp igjen, og bruke 

hensiktsmessige deler av malverket i NHO idrett. 

 

ANLEGG 

Idrettsanlegg og nærmiljøanlegg bygget i 2019 

Kommunale, fylkeskommunale og private idrettsanlegg bygd i 2019: 

• Kyvannet vannhoppanlegg. 

• Padel- og tennisanlegg ute Dalgård. 

• Utetennisanlegg, 4 baner, Lade idrettspark. 

• 2 sandvolleyballbaner, Lade idrettspark. 

• Granåsen rulleskiløype øst, fase 2. 
• A-hallen, Trondheim Spektrum, 4 idrettsflater.  

 
Rehabiliterte kommunale og private idrettsanlegg 

• Øya friidrettsanlegg. 

• Charlottenlundhallen rehabilitering gulv. 

• Gløshaugen rehabilitering idrettsbygg. 

 

Kommunale og privat nærmiljøanlegg bygd/oppgradert 

• Alle sandvolleybaner oppgradert med ny sand. 

 

Leangen bydelshall med to idrettsflater skulle vært ferdig til høstsesongen 2019, men den er pr. dato 

ikke overtatt av Trondheim kommune pga. mangler ved ferdigstillinga. 
 

Trondheim Spektrum framstår nå som Norges mest kompakte anlegg for store arrangement og får massivt 

skryt fra ulike arrangører. 
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Planarbeid 

Idrettsrådet har i perioden gitt innspill til tre kommunedelplaner/temaplaner og åtte 

reguleringsplaner. Areal til anlegg og sikring av friluftsliv er viktig og prioritert arbeid.  

 

Idrettsrådet ser at etablering av idrettsanlegg i tilknytning til sentrum, lokalsentra og knutepunkt vil 

være viktig i framtidig arealtilnærming for idretten.  

 

Arbeidet med realisering av planene som pågår i Granåsen og Leangen fortsetter med fullt trykk. 

Utviklingen av Leangen idrettspark ses i sammenheng med Koteng Eiendom sin utvikling av 

Leangen Travbane. Idrettsrådet er også sterkt involvert i arbeidene som har starta på Dalgård og for 

Nidarvoll skole. Videre pågår viktig arbeid på Eberg, Strindamarka nærmiljøanlegg og ikke minst 

Tiller. 

 

Mulighetsstudier 

Idrettsrådet deltar aktivt i arbeide med utvikling av Tiller og Eberg.  

 

Prioritetslistearbeidet 

Flere idrettslag jobber med konkrete anleggsplaner, og de fleste av disse framgår av prioritetslista til 

idrettsrådet. Arbeidet med prioritetslista ble i 2019 gjennomført etter innarbeidet prosess, og revidert 

liste ble oversendt politisk og administrativ ledelse i Trondheim kommune 16. desember 2019. 

Kriteriene som ble vedtatt på årsmøtet i 2018 ble vedtatt på nytt på årsmøtet i 2019. 

 

Idrettsrådet ser at realisering av anlegg i stor grad er knytta til bygging av idrettshaller, jf. mål i PIF-

plan om 15 nye hallflater i planperioden, samt realisering av anleggene i Granåsen. En egen 

anleggsstrategi for idrettsrådet ble vedtatt på årsmøtet i 2018 for å forankre et sterkere fokus på 

bredde i nytt anleggstilbud, og idrettsrådet jobber aktivt ut fra denne.  

 

Se vedlegg 4a – vedtatte kriterier prioritering anlegg Trondheim og prioriteringsliste anlegg 

Trondheim 2020-2021, pr 16.des 2019. Politikerne har sagt at de vil følge lista når det skal bygges 

nye anlegg i byen. Idrettsrådet ønsker å få realisert flere høyt prioriterte anleggsbehov i Granåsen. 

Granåsen-prosjektet har så langt hatt stort fokus på anlegg for langrenn, hopp og skiskyting. Dersom 

prosjektmålene skal nås må fokus på andre idretter økes, og dette er hovedprioritet for idrettsrådet. 

Flere idretter som tidlig var inne i Granåsen-prosjektet har i etterkant valgt å trekke seg ut. Pr dato 

har idrettsrådet hovedfokus på skytehall og fotballhall/klatrehall i Granåsen. Alle disse anleggene 

forutsettes fra idrettsrådet å bli bygd i offentlig regi da de vil dekke behov på tvers av mange idretter, 

og ikke minst idretter som ellers har bygd alle anleggene sine sjøl. Tidligere presentert 

kostnadsoverslag for utbygginga i Granåsen viser at prosjektet totalt sett er underbudsjettert. Egen 

reguleringsplanprosess pågår nå for delområde tre, inkludert sivilforsvarsleiren. Dette planarbeidet 

involverer blant også private interesser. Dersom fotballhall/klatrehall ikke kan realiseres i Granåsen 

før ski-VM 2025, bør dette anlegget etableres på en annen mer egna lokalitet ut fra mobilitetshensyn.   

 

Telemarksforsknings rapport Norsk idrettsindeks 2018 og Strategiutvalgets rapporter 

(Fjørtoftutvalget) er med som bakgrunn i arbeidet med sikring av areal og prioritering for bygging av 

anlegg, ved å sette fokus på areal til egenorganisert aktivitet (Regnbueparken skateanlegg) og bistå 

de mindre og ressurssvake idrettene (hundekjøring, styrkeløft/vektløfting, padling). Om vi gjør nok 
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kan sikkert diskuteres, men vi er bevisst på å ha et vesentlig fokus på dette, noe også prioritetslista 

viser.  

 

Idrettsrådet støtter kommunens investeringsplan for skole. 

 

Anleggsfordeling 

Idrettsrådet gjennomfører årlig fire systematiske anleggsfordelinger: 

- idrettshall  

- bane 

- ishall/-bane 

- svømmehall. 

 

Arbeidet med idrettshallfordelinga pågår fra starten av februar til slutten av mai. Dette er tidkrevende 

arbeid, men som etter hvert har funnet en god struktur. De ulike særidrettene har etter hvert etablert 

et godt samarbeid seg imellom og ikke minst stor grad av gjensidig respekt for hverandre. Tildeling 

av tid i anleggene gjøres ut fra aktivitetstall med prioritet til barn og unge (6-19 år), med noen 

strategiske unntak. 

 

Idrettsrådet vil fortsatt berømme NFF Trøndelag, NHF region nord, NIHF region Midt og Sør-

Trøndelag svømmekrets for den rausheten og respekten de viser i fordelinga av treningstid til mindre 

idretter i anleggene. Dette er utrolig verdifullt og unikt, og gir mulighet for at andre idretter får 

etablert seg. 

 

Interkommunalt anleggssamarbeid 

Fylkeskommunens arbeid med interkommunalt anleggssamarbeid har stoppa opp. Årsaken ligger 

ikke hos idretten, men på kommunalt politisk nivå. 

Trøndelag idrettskrets har i 2019 hatt et prøveprosjekt på sone-idrettsråd. Disse er viktige tiltak i 

arbeidet med å styrke interkommunalt anleggssamarbeid på idrettens side.  

 

Konklusjon:  

Tiltakene er utført i tråd med handlingsplan, og vi mener at vi når fram med våre synspunkter og 

bidrar til god ledelse av prosessene som forventes av oss sjøl om vi skulle ønske at det var større 

tempo på utbygginga. 

 

KLUBBENES ØKONOMI 

Verdien av idrettens egeninnsats i Trondheim 

Statistisk sentralbyrå (SSB) har utarbeidet en modell for å beregne verdien av idrettens egeninnsats: 

Medlemstall * Frivillighetsfaktor * Gjennomsnittlig arbeiderlønn.  

 

Med justering for 2018-tall på inntekt (573 6000 kr) blir regnestykket for Trondheim og 87 333 

medlemmer og frivillighetsfaktor på 0,016 blir verdien: 

0,016 * 84 720 * 573 600 kr = 777 MNOK. Dette er et formidabelt beløp og en økning fra 2018. 
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I tillegg legges det igjen store beløp i reiselivsnæringa knytta til idrettsarrangement både for topp og 

bredde. Flere større arrangement med nasjonal og internasjonal deltakelse fører til gode inntekter i 

Trondheim.  

 

Idrettslagenes økonomiske rammevilkår 

Idrettslagene fikk i 2019 totalt sett en liten økning i tilskudd i hovedsak på grunn av i ca. 220 000 kr i 

økt tildeling av lokale aktivitetsmidler (LAM). Den kommunale støtten hadde en nedgang på ca.  
50 000 kr. Vi ser fortsatt behov for å øke fokus på å etablere nye langsiktige modeller for støtte til i 

IL som gir forutsigbarhet og rettferdighet. 

 

Lokale aktivitetsmidler 2019 fordeling 

Lokale aktivitetsmidler fra Kulturdepartementet ble innført i år 2000. Idrettsrådet i hver kommune 

har det administrative ansvaret for tildelingen. Kriterier for fordeling av LAM ble vedtatt på vårt 

årsmøte 2019. Trondheim fikk i 2019 totalt tildelt kr 12 556 130 (kr 12 337 752 i 2018) til fordeling 

på våre klubber. Alle klubber som hadde registrert aktivitet for medlemmer i aldersgruppen 6-12 

og/eller 13-19 år, ble tildelt støtte. Utjevningsbeløp ble benyttet slik at minimumsbeløp pr. klubb var 

kr 5 000, 

og midlene ble fordelt til 184 av våre klubber (11 klubber færre enn i 2018). Se vedlegg 4b – vedtatte 

kriterier fordeling 2019, fordeling 2019 og tildelingsbrev til LAM 2019. 

 

Vår innstilling til fordeling ble rapportert til NIF og sendt Trøndelag idrettskrets 11. november 2019.  

Oversikt over fordelingen og tildelingsbrev ble gjort tilgjengelig på vår hjemmeside 15. nov 2019.   

Klubbene ble tilsendt informasjon om fordelingen pr. e-post samme dag. Tabell 1 gir en samla 

oversikt over tildeling på ulike kategorier i perioden 2010 til 2018. Virkningen av økt overføring til 

LAM ble totalt på kr 2 18 378 mer for idretten i Trondheim. 

 

Praktisering av modellbasert tildeling er med å sikre en ressurseffektiv fordeling, noe som er i 

samsvar med NIFs mål om å være effektive. Idrettsrådet oppfordrer ved tildeling å bruke av LAM-

midlene til å motvirke økonomi som barriere i idrettslaget. Med blant annet bakgrunn i vår 

beregningsmodell har NIF utarbeidet en mal som de oppfordrer de andre idrettsrådene i Norge til å 

bruke. 
 

Tabell 1: Oversikt over fordeling av LAM-midler for perioden 2012 til 2019.                               
 

Tildelingskategori  

Tildelt 

2019 (kr) 

Tildelt 

2018 (kr) 

Tildelt 

2017 (kr) 

Tildelt 

2016 (kr) 

Tildelt 

2015 (kr) 

Tildelt 

2014 (kr) 

Tildelt 

2013 (kr) 

Tildelt  

2012 (kr) 

 

NIF statistikk aktivitet barn 

3 170 682 3 066 419 2 776 660 2 620 296 2 240 074 1 535 775 1 185 296 1 11 9594 

NIF statistikk aktivitet ungdom 4 602 440 4 519 702 4 288 711 3 811 230 3 330 244 2 305 635 1 784 089 1 674 625 

Fleridrettslag* 1 303 759 1 344 302 1 136 162  

1 094 845 

931 175 657 402 502 208 480 816 

Klubber med en eller flere avd. for 

barn* 

213 200 147 000 105 300 92 400 

Klubber med en eller flere avd. for 

ungdom* 

333 500 228 900 170 500 145 600 

Klubber med tilbud til begge kjønn 1 401 235 1 356 843 1 247 396 1 164 996 996 774 723 902 553 197 535 326 

NIF godkjent allidrett  876 866 860 798 697 836  664 397 652 000 476 000 380 000 348 000 

Funksjonshemmede  1 066 304 1 030 912 931 403 862 012 749 250 523 509 400 730 384 194 

Utjevningsbeløp (min tildeling kr) (min 5 000) 

134 843 

(min 5 000) 

158 776  

(min 5 000) 

156 416  

(min 5 000) 

173 425 

(min 5 000) 

190 435 

(min 5 000) 

273 442 

(min 5 000) 

275 497 

(min 5 000) 

304 183 
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Inndratte midler som ble omfordelt 

andre klubber pga. mangelfull 

idrettsregistrering. 

    (39 553) (37 793) (5 450) (27 971) 

Sum tildelt beløp 12 556 130 12 337 752 11 234 583 10 391 201 9 639 843 

 

6 833 771 

 

5 357 117 

 

5 084 738 

* Samlet under en kategori fom. 2016. 
 

Kommunale midler 2019 - fordeling 

Idrettsrådet har behandlet søknader og innstilt overfor kommunen fordeling av kommunal aktivitets-, 

drifts- og anleggsstøtte og idrettsstipend. Vi har også uttalt oss til fordeling av midler til kjøp av 

utstyr private anlegg og arrangementsstøtte. Aktivitetsstøtten ble også i år, etter innspill fra 

idrettsrådet, fordelt uten søknad fra klubbene. Tildelingen ble basert på registrert antall aktive barn 

og unge i idrettsregistreringen pr 31.12.2018. Dette gjøres for å sikre en effektiv utnyttelse av 

ressurser.   
 

I 2019 ble det gjennom disse ordningene fordelt totalt kr 8 954 000 (kr 9 006 000 i 2018). Klubber 

som ikke søkte innen fristene for den enkelte ordning satt av kommunen, ble ikke tildelt støtte. I 

2008 ble det innført en minimumstildeling på kr 2 000 pr klubb i totalt støtte. I 2016 ble dette etter 

innstilling fra idrettsrådet endret til en minimumstildeling på kr 1 000 pr klubb i aktivitetsstøtte, 

mens det ikke ble satt noen minimumsbeløp på de andre kategoriene i hoved-tildelingen. 

Idrettsrådets anbefaling til hovedfordeling 2019 ble sendt kommunen 31.10.2019 Tabell 2 viser 

oversikt over fordeling av alle midlene fra 2010 til 2019. 

Se vedlegg 4c – kommunale midler - hovedfordeling, støtte langrennsanlegg, arrangementsstøtte, støtte utstyr 

private anlegg og idrettsstipend. 

Tabell 2: Tildeling kommunale midler 2012 til 2019.             

Tildelings-  

Kategori 

 Tildelt 

2019 (kr) 

Tildelt  

2018 (kr) 

Tildelt 

2017 (kr) 

Tildelt 

2016 (kr) 

Tildelt 

2015 (kr) 

Tildelt 

2014 (kr) 

Tildelt 

2013 (kr) 

Tildelt 

2012 (kr) 

Ekstraordinær 

støtte haller og 

KG-baner 

Driftsstøtte    0 
(2) 

1 260 000 1 248 000 
1 000 000 

(1) 

1 430 000 1 370 

000 

Arrangement- 

støtte 

 1 000 000 1 000 000 900 000 813 000 650 000 650 000 550 000 450 000 

Idrettsstipend  200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 

Støtte til utstyr 

i private 

anlegg 

 1 100 000 1 600 000  1 100 000 

1 000 000 

(4) 

1 100 000 500 000 500 000 0 0 

Aktivitet Aktivitetsstøtte 1 820 000 1 820 000 1 800 000 1 700 000 600 000 700 000 750 000 832 161 

Drift av 

lagenes anlegg 

(5) 

Klubblokaler 230 000 200 000 210 000 200 000 160 000 160 000 170 000 184 000 

 Fotballbaner 1 480 000 1 270 000 1 630 000  1 550 000 550 000 550 000 575 000 575 000 

 Idrettshaller/ 

treningslokaler 

1 750 000 1 575 000 1 200 000 1 300 000 850 000 850 000 855 000 855 000 

 Langrennsanlegg 180 000 160 000 180 000 180 000 130 000 120 000 120 000 120 000 

 Hopp/alpint/skile

ik 

120 000 105 000 115 000 170 000 110 000 110 000 110 000 120 000 

 Spesielle anlegg 454 000 480 000 455 000 395 000 280 000 280 000 285 000 190 000 

Ordinær 

anleggsstøtte 

Tilskudd nybygg/ 

rehab 

492 656 396 000 400 000 

 

335 000 0 0 0 0 
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(5) klubbanlegg  

Leie av private 

idrettsanlegg 

 80 702 200 000 140 000 200 000 127 334 118 031 133 908 180 000 

Utjevning  
(min kr 1000) 

    (41 931) 
(3) 

 

22 666 31 969 21 092 13 839 

Sum tildelt 

beløp 

 

8 907 358 

(5) 

9 006 000 9 330 000 8 143 000 5 540 000 

 

6 618 000 
 

5 080 000 

 

5 090 

000  

(1) Ekstra driftsstøtte fotballbaner etter årsoppgjør 2013. 

(2) Innarbeidet i ordinær driftsstøtte 2016. 

(3) Inkludert i aktivitetsstøtten fom. 2017. 

(4) Ekstra midler til utstyr etter årsoppgjør 2016. 

(5) Kommunal andel spillemidler, støtte Utleirahallen, Heimdalshallen, sambrukshall Lade, Flatåshallen og ekstra 

investeringsstøtte KG-baner 2017 etter årsoppgjør 2016 ikke medregnet. 

 

Trondheim kommune har siden 2011 hatt avtale med klubber om betalt tilsyn i kommunale 

idrettshaller. Ordningen ble i 2016 evaluert og utvidet. Høsten 2018 ble det inngått nye avtaler og 

totalt 17 klubber fikk to-årige avtaler med Trondheim kommune om tilsyn i 11 haller.  I noen haller 

er tilsynet delt mellom flere klubber.  

Klubbene med avtaler er:  

• Byåsen IL (Munkvollhallen). 

• Strindheim IL (Leangen bydelshall – ny høst 2019). 

• Trondheim Cricketklubb (Blussuvollhallen). 

• Kattem IL Fotballklubb/Kattem IL Håndballklubb (Åsheimhallen). 

• Tiller IL / B-30 / (Rostenhallen). 

• Spkl Rapp/Singsaker Basketballklubb/Trond IL/Blussuvoll volleyballklubb 

(Rosenborghallen). 

• Ranheim IL (Ranheim friidrettshall og Vikåsenhallen). 

• Byneset IL og Moholt Cricketklubb (Byneshallen).  

• SK Trygg/Lade og Spkl Freidig (Ladehallen – ny høst 2018).  

• Sverresborg IF (Åsveihallen).  

Det er naturlig at lignende avtaler inngås med klubber i drift av nye kommunale haller etter hvert 

som de kommer.  

Ranheim Skiklubb har avtale med kommunen vedr. preparering av skiløyper fra Tjønnstuggu og 

gjennom Vassdalen mot Malvik.  

Hallidrettene får med de planlagte private, kommunale og fylkeskommunale hallene stadig bedre kår, 

og skulle i løpet av 2019 vært på landssnittet, men forsinket ferdigstilling av Leangen bydelshall 

forhindrer dette. Disse idrettene har over tid fått høy prioritet av kommunen sammenlignet med 

mange andre idretter, men det er viktig å følge med slik at det ikke blir ny underdekning på grunn av 

befolkningsvekst og nye idretter som trenger halltid.   
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Under posten innkjøp av utstyr i kommunale anlegg ble det i 2019 satt av kr 200 000, en reduksjon 

på 500 000 fra 2018.  

 

Ordningen utstyr til private anlegg er nå innarbeidet som fast ordning i budsjettet for idrettsenheten 

med kr 1 100 000 i 2019, en reduksjon på 500 000 kr fra 2018.  

 

I tillegg til ordinære tilskuddsordninger vist i tabell 2 vedtok Bystyret i forbindelse med årsoppgjøret 

2018 å bevilge 500 000 kr til tiltak for innfasing av granulatfrie kunstgressbaner i idrettslagene.  

 

Idrettsrådet fikk i 2019 en mindre økning i sin bevilgning til 1 224 000 kr (økt til 1 224 000 i 2020). I 

tillegg bevilget kommunen hele kr 2 300 000 kr i prosjektmidler særskilt til inkluderingsarbeidet. 

(opprettholdt på samme nivå i 2020). 

 

Den kommunale aktivitets-, drifts- og ordinære anleggsstøtten til klubbene i byen har i perioden 2005 

– 2019 økt fra kr 3 977 000 til kr 8 954 000, med en betydelig økning fra 2015 til 2017. Figur 1 viser 

utviklingen i støtte i perioden for en del konkrete anleggskategorier. Aktiviteten, antall private anlegg 

og søknadsmassen har også økt betydelig i samme periode, noe om har resultert i at støtte i kr pr 

anlegg (ikke korrigert for KPI) for de fleste kategorier med få unntak ligger omtrent på 2005-nivå.  

I tillegg kommer 2,3 MNOK til inkluderingsarbeidet, opprettholdt på samme nivå som i 2018.    

Idrettsrådet erkjenner at dagens ordninger favoriserer idretter som utøver sin aktivitet i kommunale 

anlegg. Denne skeivfordeling må korrigeres slik at den ikke oppleves så urettferdig som i dag. 

 

Konklusjon:  

Idrettsrådet vil fortsette å legge trykk på arbeidet med å etablere rettferdige, forutsigbare og 

transparente ordninger til beste for lagene. Nå har vi kommet i gang, men arbeidet vil ikke bli fullført 

i løpet av gjeldende planperiode for Plan for idrett og fysisk aktivitet (PIF-plan) det må vi bare 

beklage.  
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Figur 1: Utvikling kommunal støtte til idrett i Trondheim fra 2005-2019. Kraftig økt støtte til fotballanlegg 2014 er på 

grunn av særskilt driftsstøtte (kunstgressløft) dette året etter midler fra årsoppgjøret 2013. Et løft ble gitt på aktivitet i 

2016, men vi ser fra 2017 en nedadgående trend igjen fordi det har kommet flere anlegg som midlene skal fordeles på. Å 

få til et skikkelig løft for alle idrettslag som eier egne anlegg er en hovedoppgave i årene framover. 
 

SAMARBEID 

Medlemsmøter 

Idrettsrådet har avvikla følgende møter: 

- Temamøter/innspillmøter: To inkluderingsseminarer, møter med idrettslag med hallplaner, 

møter med særkretser vedr. Granåsenutbygginga, høringsmøte Idretten vil. 

- En rekke møter med idrettslag/særkretser med presentasjoner av anleggsplaner for 

idrettsrådet. 

- Anleggsfordelingsmøter. 

Alle møter både med idrettslag, forbund og krets/regionledd er viktige for å kunne gjennomføre det 

arbeidet som idrettsrådet er pålagt etter lov å gjøre. 

Samarbeidet med idrettskretsen på det administrative planet har også i 2019 vært godt. Samarbeidet 

med Trøndelag IK har bidratt til tidlig involvering og gode prosesser for å etablere felles syn om 

krevende idrettspolitiske saker. 

 

I forbindelse med idrettspolitiske høringer ser idrettsrådet mulighet for å invitere alle lagene til å 

komme med innspill til saker som angår idretten. Dette er en viktig del av det idrettsdemokratiske 

fundamentet. Erfaringen er at dette også fungerer som en opplæringsarena for idrettslagene. 

 

Kompetansehevende møter 

Idrettsrådet engasjerte sammen med Trøndelag idrettskrets, Anders A. Vik fra Bojl.no til å 

gjennomføre to kvelder med søknadsskrivekurs. Første kurskveld ga en oversikt over ulike steder det 

kan søkes midler, og andre kveld gikk konkret på søknadsskriving. Totalt deltok 97 fra 60 IL på dette 

tiltaket. Utgiftene er dekt opp via kompetansemidlene til idrettsrådet. 
 

Møter og kontakt i konkrete saker 

Ved behov stiller idrettsrådet i møter med kommunal administrasjon eller andre offentlige etater etter 

ønske fra idrettslagene.  

Idrettsrådet er i tett dialog med flere lag og særkretser tilknytta de enkelte sine behov for anlegg og 

tilgang til treningstid. Vi opplever at samarbeidet med særkretsene fortsatt er meget bra, og at det 

generelt er en meget positiv innstilling overfor nye idretter som ønsker tilgang i anleggene.  

 

Kontakten med lagene er også økende, særlig i forhold til anleggsutvikling og inkludering.  

For idretter som ikke har regionalt ledd har vi etablerert aktiv dialog med særforbundene. På denne 

måten får vi forbundene, som tross alt kjenner idrettslagenes behov best, til å gi oss prioritering 

mellom de ulike idrettslagene.  Etter hvert vil dette føre til flere anlegg og mer aktivitet. 

Se vedlegg 4e med enkel oversikt over kontakt med særforbund/regionsledd/idrettslag 2019. 
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Politiske møter 

Gruppevise møter med Ap/ordfører og opposisjonen om budsjett samt individuelle møter om 

Granåsen med V og H. I møter med politikerne er det i utgangspunktet styreleder, og evt. nestleder 

og/eller daglig leder som har stilt. 

Det er stort og bredt flertall for idretten i Trondheim bystyre. Idrettsrådet får positiv tilbakemelding 

på at vi er tydelige på vår prioritering og at det letter politikernes arbeid. Vi skulle gjerne sett større 

resultat av dette i politikernes beslutninger. 

Nettverksbygging 

Tilstedeværelse på NM-er, RAW AIR, Nordisk mesterskap, Toppidrettsveka (fra ide til virkelighet) 

og Idrettens hederskveld med konferanse på dagtid er alle sentrale fora for å bygge nettverk.  

 

Media 

Idrettsrådet har et mer aktivt forhold til media, men vi merker at det tar tid å etablere nye relasjoner 

ved skifte av arbeidsoppgaver på journalistene.   

Fellesnemnd med Klæbu kommune 

Idrettsrådet i Trondheim har fra høsten 2018 etablert en fellesnemnd med Klæbu idrettsråd. 

Prioritetslista er oppdatert slik at anleggsbehov i Klæbu er ivaretatt. I alle møter og seminar inviteres 

idrettslagene i Klæbu på lik linje med idrettslagene i Trondheim for å få en smidig overgang.  

 

Soneidrettsråd 

Idrettsrådet i Trondheim inngår i TrIKs pilot for soneidrettsrådet Trondheimsregionen. Sonen 

omfatter idrettsrådene i Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus og Skaun. Det er avholdt flere møter, og 

idrettsrådene i sonen har blitt invitert til høringsmøtene som IRT har avvikla, og det har blitt godt 

mottatt. 

 

Samarbeid med kommunens politikere og administrasjon 

Samarbeidet med Enhet idrett- og friluftsliv i Trondheim kommune og Trondheim bydrift er generelt 

svært godt. IRTs daglige leder er i hyppige møter angående ulike anleggsplaner, og blir daglig 

kontaktet for å gi innspill til konkrete saker som angår idretten i byen.  I 2019 har det vært fremmet 

saker for politisk behandling hvor idrettsrådet har vi i liten grad blitt hindret i å gi vår anbefaling i 

tråd med vår forståelse av gjeldende avtale.  I kritiske saker velger idrettsrådet å skrive en egen 

uttalelse som blir oversendt politikerne før politisk behandling. Vi ser fortsatt at ikke alle deler av 

Trondheim kommune skjønner idrettsrådets rolle, og det må vi jobbe med. 

Idrettsrådet begynner nå å se resultatene av det arbeidet som er lagt ned fra tidlig 2000-tall. Det er 

særlig viktig med etableringa av idrettsenheten, som har opparbeidet seg en stor arbeidskapasitet, og 

jobber aktivt med et bredt spekter av saker som er viktig for idretten i byen. Idrettsrådet ser at flere 

oppgaver som er definert i vedtatt plan for idrett og friluftsliv ikke er ivaretatt. 
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Idrettsenhetens leder møter fast på deler av idrettsrådets styremøter. 

 

I 2019 har det vært noe dialog med Trøndelag fylkeskommune blant annet via forhandlinger om kjøp 

av rammetid i fylkeskommunale anlegg og skoleutbygging med hall på Tiller.  

 

Konklusjon:  

Idrettsrådet har etablert et bredt samarbeidsnettverk som stadig utvides.   

 

MOTVIRKE BARRIERER/INKLUDERING I IDRETTSLAG  

Overordnet mål med tilskuddsordningen er å inkludere nye grupper/personer inn i lagenes ordinære 

aktivitetstilbud, gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer som kan være til hinder for å 

delta i organisert idrettsaktivitet. 

 

Trondheim ble for 2019 tildelt kr 2 000 000 fra NIF til dette tiltaket. I Trondheim er idrettsrådet gitt 

det formelle forvaltningsmessige ansvaret for midlene.  

Idrettsrådet ble tildelt kr 2 300 000 til inkluderingsarbeid fra Trondheim kommune.  

Tilskuddet fra Trondheim kommune muliggjør å ha en fast ansattressurs som jobber med 

"Inkludering IL" i ca. 35 % stilling og tilskudd til godtgjøring av 14 idrettskontakter (totalt 140 000) 

ute i IL. Alle midler fra KUD/NIF er uavkortet benyttet til tilskudd til IL, alle andre kostnader i 

arbeidet er dekket av kommunale midler. Tilskudd til tiltak i IL er økt med ca. 240 000 kr fra 2018 

(kr 3 159 900), men IRT har likevel kommet ut med et betydelig overskudd. Økt satsing på blant 

annet aktivitetsguider (se under) regner vi med vil bidra til flere tiltak og økt behov for midler i IL i 

2020. Vi ser allerede nå konkrete ringvirkninger med nye IL som vil søke på tilskudd til tiltak 

inkludering IL som direkte følge av kontakt via aktivitetsguider. 

Midlene ble fordelt til idrettslag etter søknad. I 2019 ble det tildelt 3 397 400 kr til 44 klubber og to 

særkrets/regioner.  

Se vedlegg 4 f 3– rapport sendt NIF vedrørende inkluderingsmidler 2019, årsrapport inkludering, 

samt oversikt tildelte midler til klubber i perioden 2008 - 2019. 

 

Aktivitetsguide 

IRT fikk i 2018 tildelt 300 000 kr fra BUFDIR til å opprette en ordning for aktivitetsguider som skal 

sette barn og unge med minoritetsbakgrunn eller fra lavinntektsfamilier i kontakt med idrettslagene. 

Målet var å nå barn og unge som har stått utenfor idretten og har hatt behov for en hjelpende hånd 

inn. 

IRT satte selv av 130 000 kr til dette arbeidet. Prosjektperioden var 1. mars 2018 - 1. mars 2019, og 

vi fikk etter søknad forlenget prosjektperioden ut september 2019. Prosjektet er videreført fra 1. okt 

med kommunale midler* ut 2019. IRT vil viderefører prosjektet i 2020 - 2021 med betydelig styrket 

satsing. Fra oppstart av prosjektet høsten 2018 til utgangen av 2019 har aktivitetsguidene bidratt til at 

132 barn har fått tilbud om en fritidsaktivitet. 
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IRT har fått innvilget søknad til Trondheim kommune om å benytte overskudd fra kommunale 

midler inkludering IL 2019 til dette prosjektet i 2020.  

 

Idrettslagenes rapport 

Idrettslagene har levert rapport for 2019.Her er noen funn: 

• De fleste idrettslagene opplever at tiltakende enten virker direkte rekrutterende, eller at de 

beholder medlemmer som ellers ville falt i fra.  

• Det er fortsatt utfordrende å nå gruppen minoritetsjenter i alderen 13 - 19 år. 

• Samarbeid med idrettsrådet i inkluderingsarbeidet oppleves som positivt. 

Totalt har det ifølge idrettslagene vært 3 914 deltakere i inkludering i idrettslag i Trondheim i 2019. 
1700 jenter og 2214 gutter i alderen 6 - 19 år. 
 

NIF utarbeidet en ny elektronisk mal for rapportering i 2018, og idrettslag har rapportert direkte til 

NIF som igjen har sendt ut rapportene til de ulike idrettsrådene i ordningen.  

 

Seminarer 

Det ble i 2019 arrangert to seminarer av IRT for inkludering i idrettslag der styrets 

inkluderingsutvalg har hatt aktive roller under seminarene, som ordstyrere og innleggsholdere. 

• Det første seminaret ble arrangert i april i samarbeid med TrIK og avholdt i Granåsen hos 

Trønderhopp.  Hvordan kan vi samarbeide om inkludering? IF Fram fra Larvik presenterte 

idrettslagets arbeid og samarbeid med NAV, Frivilligsentralen i Selbu/Stjørdal sitt «Vinter i 

Norge» prosjekt. 

• Nytt seminar ble avholdt i november hos Flatås IL. Her hadde vi inkluderingsworkshop med 

Frivillighet Norge. 

 

Fritidserklæringen 

Idrettsrådet i Trondheim har gjennom ordningen Inkludering i idrettslag hatt muligheten til å bidra 

med økonomisk støtte til idrettslag som bidrar til å nå målene i fritidserklæringen. 

Konklusjon:  

Økte tilskudd fra Trondheim kommune og NIF har sikret at idrettslag i enda større grad har kunnet 

jobbe med inkludering av barn og unge med minoritetsbakgrunn, og barn og unge fra familier med 

lav betalingsevne.  

Idrettsrådet har i 2019 utviklet inkluderingsarbeidet ytterligere med økt satsing på aktivitetsguide. 

Aktivitetsguideprosjektet er krevende, men vi ser at det er et tiltak som fungerer. 

Idrettsrådet vil oppfordre Trondheim kommune til å se på et samarbeid om en ordning som omfatter 

alle organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge.   
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Noter til regnskapet 2019 - Idrettsrådet i Trondheim. 

Behandling styremøte IRT 170320  
Balanse 

1 Kompetansemidler Klæbu IL mottok fra Trøndelag IK 2018 ble i 2019 sin helhet overført til IRT med bakgrunn i besluttet sammenslutning av IR’ene 1.jan 2020. 
2 Overskudd avd 10 på kr 7 826 er foreslått overført egenkapital. 

3 Avsatte midler til framtidige kompetansetiltak i IL/ og IRT iht vedtak på årsmøte 2018. 

4 Avsatte midler til videreføring og styrking av aktivitetsguideprosjektet.  

5 Avsatte midler til framtidig ekstra tilskudd og/eller utgifter knyttet til inkluderingsarbeid i idrettsrådet. 

Driftsinntekter 

6 Tilbakebetalt deler av tildelt tilskudd fra BUFDIR med bakgrunn i regnskap og rapport ved prosjekt slutt 1.okt 2019. 

7 Høyere tildeling enn budsjett grunnet mindre avkortning av godkjent søknadsbeløp enn i 2018. 

Driftskostnader 

8 Overforbruk i hovedsak på grunn av kompensasjon for ekstra arbeid for daglig leder grunnet stor arbeidsbelastning. Posten omfatter lønn, AGA og feriepenger. 

9 Styrehonorar leder og nestleder utbetalt kun for perioden april – des (9 mnd) på grunn av sammenslutning og nytt valgt styre fra 1.jan. Underforbruk på grunn av at det var 

budsjettert for 12 mnd. 

10 Overforbruk på grunn av ansatt ekstra aktivitetsguide i 50 % stilling fra april 2019. Dette var det ikke budsjettert med. 

11 Underforbruk grunnet ingen behov for eksterne kompetansetiltak for aktivitetsguider. Idrettskonsulent er som del av kompetanseplan innvilget støtte til studie i flerkulturell 

forståelse ved NTNU / Ålesund. 

12 Underforbruk grunnet at det har vist seg å være svært lite behov for innkjøp av idrettsutstyr ifm aktivitetsguideprosjektet. 

13 Betydelig overforbruk på grunn av merarbeid hos regnskapsfører som følge av sykdom og at ny person måtte ta over oppgaven midt i regnskapsåret. Dette medførte også behov 

for utvidet økonomisk bistand hos KPMG ifm bekreftelse på regnskap ved rapport BUFDIR avd 8. Noe skyldes også økte kostnader ved innføring av nye regnskapssystemer. 

14 Ingen forbruk på grunn av at Trøndelag IK ikke fakturerte IRT for denne tjenesten i 2019. 

15 Overforbruk på grunn at det ikke var budsjettert med ekstraordinært årsmøte ifm sammenslutning med Klæbu IR. 

16 Underforbruk i hovedsak på grunn av mindre kostbare foredragsholdere ifm temakvelder Inkludering IL. 

17 Overforbruk i hovedsak på grunn av at det ikke var budsjettert med dekning av telefonutgifter for aktivitetsguider. 

18 Km-godtgjøring ifm kjøring er også budsjettert og ført på denne post. Omfatter alle reisekostnader styret og ansatte. Underforbruk grunnet at det var færre fra styret enn 

budsjettert som deltok på nasjonal IR-konferanse i Ålesund 30.ag – 1.sept. 

19 Rent tilskudd inkludering IL utbetalt klubber. Betydelig underforbruk på grunn av at det ikke var nok søknadsmasse i forhold til budsjettert tilskudd. 

20 Overforbruk på grunn av feilførte renter avd 7 i 2018 er korrigert på denne post. I tillegg er det påløpt utgifter til tolk for aktivitetsguider som det ikke var budsjettert for. 

Finansposter 

Resultat 

21 Overskudd foreslås overført egenkapital. 

 

Trondheim 27.april 2020 

 

Bjørn Kilskar  

daglig leder  
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Vedlegg 7.1.1



KLÆBU IDRETTSRÅD 
REGNSKAP 2019 

 
 
 
 

 
RESULTATREGNSKAP 01,01,2019 - 31,12,2019 

 
INNTEKTER: 
 
Renteinntekter                     60,69 
Driftsunderskudd 154 095,36 
Sum 154 156,00 
 
UTGIFTER: 
 
Idrettens hederskveld 2018   2 800,00 
Idrettsrådskonferanse 2019   5 000,00 
Div utgifter/utlegg 13 754,00  
Overført kompetansemidler til IRT 57 502,00 
Prosjekt utstyr Tanemhallen 75 000,00 
Gebyr      100,00 
Sum           154 156,00  
 
 

 
 

BALANSE PR. 31.12.2019 
 

Aktiva: 
Nidaros Sparebank 10 594,60 
 
Passiva: 
Egenkapital pr. 31.12.2018 164 689,91 
- Driftsunderskudd 154 095,31 
 
Egenkapital pr 31.12.2019  10 594,60 
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Klæbu Idrettsråd 
 

Vedlegg 8.2 
 
DISPONERING AV KOMPETANSEMIDLENE SOM ER OVERFØRT KLÆBU 
IDRETTSRÅD I FORBINDELSE MED AVVIKLINGA AV SØR-TRØNDELAG 
IDRETTSKRETS. 
 
Bakgrunn 
I sak 8 på ekstraordinært idrettskretsting for Sør-Trøndelag idrettskrets 26.11.2017. Ble det 
besluttet at 57 502 kr ble overført til Klæbu idrettsråd. 
Idrettsrådet i Trondheim fikk overført 600 000 kr i den samme overføringen. 
 
Midlene skal gå til: 
 
”Pengene tildeles med følgende forutsetninger: Pengene skal brukes til kompetansetiltak i 
idrettsråd/idrettslag  tilsluttet dagens Sør-Trøndelag idrettskrets” 
 
Idrettsrådet i Trondheim forvalter sine midler på følgende måte: 

- Sparing i bank med binding for minst ett år. 
- Uttak med inntil 30 000 kr pr år, samt evt. tiltak i regi av idrettslag. 
- Årlig kompetanseutvikling for ansatte og styremedlemmer i idrettsråd og andre 

kompetansehevende tiltak for idrettslagene. Kriteriene for tildeling er: 
 

- Kompetansetiltaket skal komme flere idrettslag til gode.Tiltaket kan ikke støttes av 
andre ordninger (eks. særkrets/region/idrettens studieforbund). 

 
- Kurs skal inngå i kompetanseplan for ansatte. 

Årlig tildeling med søknadsfrist for idrettslag er 15.09 
Første mulige uttak /tildeling av midler skjer i 2019.  
Bruk av midlene skal rapporteres årlig i år i årsmeldinga. 

 
Styrets forslag til vedtak: 
Årsmøte vedtar at Klæbu idrettsråd overfører sine kompetansemidler kr 57 502 til IRT `s fond 
for kompetansemidler slik at denne vil være på kr 657 502. 
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Klæbu Idrettsråd 
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DISPONERING AV ”ØREMERKEDE MIDLER” I FORBINDELSE MED 

AVSETNINGER I 2016 

 

Bakgrunn 

 

Klæbu idrettsråd inngikk i 2016 avtale med Klæbu kommune om et ”spleiselag”   

 om innkjøp av utstyr til bruk i den nye Tanemshallen. 

Avtalen var at idretten skulle bidra med kr 120 000,- 

Klæbu idrettsråd gjorde på vegne av idrettslagene en slik avsetning. 

Det ble i 2017 overført kr 50 000,- til innkjøp av utstyr  i hallen. 

Resterende beløp pålydende kr 75 000,- er ikke overført. Slik idrettsrådet vurderer det tilhører 

pengene idrettslagene i Klæbu. 

 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Årsmøte vedtar at kr 75 000.- fordeles på alle idrettslagene i Klæbu. Fordelingen foretas med 

et beløp  pr medlem i klubb. 
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LANGTIDSPLAN 2020-2023 

TRONDHEIMSIDRETTEN VIL 

 

 
Forslag årsmøte 2020 

VISJON  

  

OVERORDNA MÅL 

Alle skal gis mulighet for å drive med idrett ut fra sine ønsker, behov og forutsetninger. Alle 

skal føle seg velkomne og føler at de er like viktige. Idrettsrådet i Trondheim skal jobbe for at 

det er tilgang på anlegg og at økonomi ikke blir en begrensende faktor for den enkelte. 

VERDIER  

Idrettsrådet i Trondheims verdier er basert på norsk idretts fellesverdier: leken, ambisiøs, 

ærlig og inkluderende.  

PRIORITERTE SATSINGSOMRÅDER 

1. Livslang og inkluderende idrett 

2. Bedre idrettslag 

3. Flere og bedre idrettsanlegg 

4. Bedre toppidrett 

 

Mål - Livslang og inkluderende idrett  

Trondheimsidretten vil arbeide for: 

1. At barrierer for å delta, på grunn av økonomi, funksjonsnivå, alder, kjønn eller 

etnisitet, skal reduseres. 

2. Å skape et mangfoldig idrettstilbud som inkluderer og er tilrettelagt for alle 

aldersgrupper og alle idrettslige nivåer. 

 

 

 

 

I Trondheim skal idrett være tilgjengelig for alle innbyggere. 
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Mål – Bedre idrettslag  

Trondheimsidretten vil arbeide for: 

1. Arbeide for at det blir enklere og mer rasjonelt å drive idrettslagene i Trondheim. 

2. At klubbenes økonomi skal sikres og styrkes gjennom økt offentlig støtte. 

3. Å sikre helhetlig kompetanse i alle ledd. 

Mål – Flere og bedre idrettsanlegg  

Trondheimsidretten vil arbeide for: 

1. Et større mangfold i anlegg – alle skal finne anleggstilbud for sin idrett og slik at all 

ønsket aktivitet kan gjennomføres. 

2. At det settes av tilstrekkelig areal til nye anlegg. 

3. At idrettens kostnader ved bruk av idrettsanlegg skal reduseres ved at det offentlige 

tar større ansvar for bygging og drift.  

4. At det bygges bærekraftige anlegg. 

 

Mål – Bedre toppidrett  

Trondheimsidretten vil arbeide for: 

1. Legge til rette for at alle idretter kan utøve toppidrett lokalt, interkommunalt eller 

regionalt. 
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Kriterier for prioritering av anleggsbehov i Trondheim 2021-2022 
Vedtatt årsmøte IRT 16. juni 2020 

 

Årsmøtet gir styret i Idrettsrådet i Trondheim fullmakt til å sette opp en prioriteringsliste til 

Trondheim kommune som kun omfatter idrettens behov for nye idrettsanlegg i Trondheim og 

forslag til hvordan anleggsbehovet bør realiseres. 

 

Anleggsbehovene samles og organiseres av idrettsrådet. Særkretsene bes årlig innen 1. 

september om å gjennomgå og melde inn sine anleggsbehov på vegne av sine klubber i 

Trondheim kommune. Behov for nye idrettsanlegg plasseres inn i prioriteringslisten.  

 

For idretter uten kretsledd bes forbund, eller i noen tilfeller enkeltklubber om å uttale seg, slik 

at alle idretter får anledning til å komme med sine behov. 

 

A. Følgende kriterier skal benyttes for anlegg som kommer med i listen 

1. Mindre idretter skal ivaretas slik at mangfold sikres. 

2. Anlegg skal være basert på et dokumentert/beskrevet behov fra idretten og 

anleggsbehovet skal bekreftes hvert år ved at idretten/særkretsen har alle sine behov 

med i sin prioriterte innmelding til idrettsrådet. 

3. Anlegg som legger til rette for mest mulig hverdagsaktivitet for barn, unge og 

breddeidrett skal prioriteres.  

4. Anlegg skal sees opp mot eksisterende anleggsdekning og forventet befolkningsvekst. 

5. Anleggsbehovene skal vurderes realisert tilknyttet skoleutbygging/renovering. 

6. Anleggsbehovene kan vurderes realisert i tilknytting til offentlige byggeprosjekt, 

eksempelvis helse- og velferdssenter, eller som interkommunale samarbeidsanlegg der 

anleggsbehovet vanskelig lar seg realisere i Trondheim. 

7. Det skal legges vekt på å slå sammen flere anleggsbehov i flerbruksanlegg. 

8. Anlegg til idretter som ikke får sine sesongbehov oppfylt skal prioriteres over anlegg 

til idretter som etterstreber dekket helårstilbud 

B. Den årlige rulleringen som angir prioritet i listen skal baseres på: 

1. Prioritering i forrige års liste. 

2. Anlegg for idretter som har vært på prioriteringslisten over lengre tid og dokumentert 

et kontinuerlig behov via idretten/særkretsen over lengre tid prioriteres opp. 

3. Eventuell endret prioritering fra idretten/særkretsen. 

4. Nye anleggsbehov eller anlegg som gagner idretten, men som ikke er initiert av en 

krets, plasseres inn i listen etter en totalvurdering av hvor stort behovet for anlegget er 

og hvor stor aktivitetsøkning anlegget vil føre til. 

5. Anlegg der planlegging og finansiering har kommet langt, og der det haster med å få 

anlegget realisert, vurderes prioritert opp. 

6. Anlegg som tildeles programsatsingsmidler med frist for realisering fra særforbund 

vurderes prioritert opp. 

7. Anlegg for idretter som mangler fasiliteter eller har problemer grunnet betydelig 

endring i anleggsdekning vurderes prioritert opp. 

 

Idrettsrådet gis fullmakt til fortløpende å vurdere omprioritering av anlegg, og å gi Trondheim 

kommune anbefalinger vedrørende oppståtte anleggsbehov/anleggsplaner. 

 

Vedtak: 

Vedtatt som foreslått. 
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Kriterier for fordeling av lokale aktivitetsmidler 2020 
Vedtak årsmøte IRT 16. juni 2020 

 

Årsmøtet gir styret i Idrettsrådet i Trondheim fullmakt til å gjennomføre tildeling av lokale 

aktivitetsmidler etter følgende kriterier:  

• Hovedkriteriet for tildeling er aktivitetstall hentet fra idrettsregistreringen i NIF ved 

utløpet av foregående år. Fordeling iverksettes etter at NIF har kvalitetssikret og 

godkjent endelig rapport. 

• Idrettslag som ikke har foretatt registrering av aktivitetstall innen de angitte fristene, 

vil få avkortet støtten med 25%. 

• Alle klubber og lag i Trondheim som er registrert i NIF og driver aktivitet for barn 

(6-12 år) og/eller ungdom (13-19 år) får støtte. 

• Alle stønadsberettigede lag tildeles minimum kr 5 000. 

• Alle lag som får tildelt stønad må kunne redegjøre for hvordan midlene har blitt 

disponert (egen regnskapskonto inn/ut). 

 

De forholdene som legges til grunn for tildelingen er, og tildelte midler skal benyttes/er 

øremerket til følgende: 

• Aktivitet for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) basert på idrettsregistreringen 

Hver gruppe blir tildelt minimum 1/3 av totalbeløpet som er til fordeling. 

• Fleridrettslag 

Basert på antall avdelinger for barn og ungdom. 

• Aktivitet for både jenter og gutter 

Innenfor samme gruppe. 

• Idrettsskoler 

Kun idrettsskoler godkjent av NIF og Sportmix godkjent av STIK. 

• Spesielle behov funksjonshemmede 

Basert på registrert aktivitet for funksjonshemmede, samt innspill fra NIF 

v/fagkonsulent for funksjonshemmede. 

 

Dersom Kulturdepartementets retningslinjer endres etter årsmøtet kan styret i idrettsrådet 

gjøre endringer i vedtatte kriterier for at tildelingen skal være mest mulig i tråd med gjeldende 

retningslinjer. 

 

Vedtak: 

Vedtatt som foreslått. 



SAMARBEIDSAVTALE 

Mellom Idrettsrådet i Trondheim (IRT) og Trondheim kommune (TK) 
 
1. Avtalens bakgrunn og hensikt  
1.1 Bakgrunn 
 Idrettsrådet i Trondheim (IRT) og Trondheim kommune (TK) har felles verdier og mål for 
utvikling av idrett og fysisk aktivitet i kommunen. Disse har også felles mål i å skape et 
levende lokalsamfunn der folk finner trygghet, mening, tilhørighet og trivsel. 
 
1.2 Hensikt 
 Hensikten med denne avtalen er å fastsette samarbeidsrammer og ansvarsfordeling i 
idrettssaker mellom TK og IRT.  
 
Avtalen skal:  

 styrke samspillet mellom IRT og TK  
 bidra til å klargjøre viktige prinsipper og gjensidige krav og forventninger  
 sikre kontinuitet i beslutningene  
 skape forutsigbarhet for begge parter  
 bidra til forståelse og respekt for hverandres synspunkter og arbeidsmåter  
 avklare prosessforventinger. 

 
2. Avtalepartene  
2.1 Idrettsrådet i Trondheim (IRT) 
Idrettsrådene utgjør et ledd i Idrettsforbundets (NIFs) organisasjonsstruktur. IRT 
representerer alle idrettslag som er medlem i NIF, i Trondheim kommune.  
 
2.2 Trondheim kommune (TK)  
Kommunedirektøren har det formelle ansvaret for alle kommunens administrative områder, 
inkludert idrettsområdet. Enhet for idrett og friluftsliv (IF) er ansvarlig for idrettsområdet i 
kommunen. De folkevalgte prioriterer og fastsetter mål og prinsipper samt beslutter 
omfang, kvalitet og fordeling. 
 
3. Økonomi  
Gjennom bystyrets årlige budsjettvedtak tildeles IRT et årlig driftstilskudd fra TK. Bystyrets 
driftstilskudd til IRT er en forutsetning for samarbeidsavtalen. Driftstilskuddet skal minimum 
justeres iht. til anslag for lønns- og prisvekst hvert år. 
 
Er det behov for at idrettsrådet skal påta seg flere administrative oppgaver enn de har pr i 
dag må det være enighet om dette, og det årlige driftstilskuddet til idrettsrådet justeres for 
dette.  
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Årlig driftstilskudd til IRT forutsetter at IRT har god forankring i og representerer bredden av 
idretten i Trondheim.  
 
Søknad om driftstilskudd for påfølgende år sendes TK innen 1. mai hvert år. Det avholdes et 
dialogmøte i forkant av søknadsfrist der partene definerer de oppgaver IRT skal utføre 
knyttet til driftstilskuddet.  
 
Årsrapport og regnskap for foregående år sendes hvert år innen 15. april.  
 
Driftstilskuddet utbetales innen 1. mars hvert år. 
 
4. Samarbeidet  
4.1 Generelle retningslinjer 

 Begge parter skal bidra til åpen og kontinuerlig kommunikasjon, og utveksling av 
fakta. 
 

 Alle saker som er av felles interesse for idretten skal sendes til kommunen gjennom 
idrettsrådet. Et enkelt idrettslag skal ikke ta opp en sak direkte med kommunen uten 
først å ha avklart dette med idrettsrådet, hvis saken har eller kan tenkes å få 
konsekvenser for andre lag. Dette gjelder henvendelser som angår prioritering av 
kommunale midler til anleggsinvesteringer, drift og disponering av kommunale 
anlegg og arealer, eller økonomisk støtte til idrettslag. 

 
 Når generell informasjon sendes fra Trondheim kommune til idrettslagene, skal kopi 

sendes til IRT til orientering.  
 

 Begge avtalepartene påtar seg gjensidig løpende informasjonsplikt om hendelser som 
antas å være av betydning for den andre parts oppgaveutførelse. 

 
 Kommunen må forutsette at IRT uttaler seg på vegne av den samlede idretten i 

kommunen, så fremt annet ikke uttrykkelig er sagt. 
 

4.2 Idrettsrådet  
Idrettsrådet:  

1) Fungerer som et rådgivende organ for idrettssaker i kommunen. 
2) Er arena for samarbeid mellom lagene og de kommunale myndigheter.  
3) Utarbeider innstilling eller gir uttalelse til kommunedirektørens innstilling til 

prioriteringer på vegne av idretten med hensyn til økonomiske forhold, 



anleggsutnyttelser, anleggsinvesteringer, tildeling av kommunale tilskudd, 
spillemidler, idrettsstipend etc. (Listen er ikke uttømmende). 

4) Gir innspill og faktainformasjon til utarbeidelse av planutkast. 
5) Gir høringsuttalelser forut for politisk behandling, når IRT mener dette er nødvendig.  
6) Har kontaktperson/-er som kan uttale seg i idrettssaker. 
7) Leder arbeidet med rammetildeling av treningstider i kommunale idrettsanlegg. 
8) Er en sentral høringspart i arbeidet med Plan for idrett og fysisk aktivitet og Plan for 

Friluftsliv og grøntstruktur (PIF-planen) i kommunen. 
 
4.3 Administrasjonen i Trondheim kommune 
Kommunedirektøren:  

1) Rådfører seg med IRT i saker som angår idretten i Trondheim, uavhengig av sektor. 
2) Sørger for at IRT blir hørt i aktuelle politiske saker. Eventuelle innspill legges som 

vedlegg til de øvrige sakspapirene til besluttende instans, eller innspillene blir på 
annen måte referert i den endelige saksdokumentasjonen.  

3) Konsulterer IRT ved budsjettendringer i budsjettperioden. 
4) Vil ved enhetsleder for idrett og friluftsliv koordinere idrettssaker og i aktuelle saker 

henvise IRT til riktig saksansvarlige person.  
5) Deltar i IRTs styremøter med minimum en representant.  
6) Deltar i årsmøtet til IRT med minimum en representant.  
7) Ved ansvarlig kommunaldirektør deltar i et møte med IRT minimum en gang pr 

halvår. Ut over dette kontakt ved behov.  
8) Tar IRTs prioriteringsliste med i vurderinger i kommunens budsjettarbeid. IRT 

inviteres til et møte med IF der de får presentere sin prioriteringsliste.  
9) Legger til rette slik at IRT blir orientert om og får mulighet til å komme med innspill til 

idrettsforvaltningens budsjettprosess.  
 
4.4 Politisk nivå  

 Det skal årlig avholdes et møte med komiteen for Kultur, idrett og friluftsliv, 
fortrinnsvis i oktober - november.  

 Det skal årlig avholdes et kontaktmøte med ordfører/politisk ledelse, fortrinnsvis i 
oktober - november.  

 Rådspør IRT ved behandling av saker av idrettspolitisk interesse dersom IRT ikke har 
gitt uttalelse. 

 Konsulterer IRT ved behov 
 
4.5 Samarbeidsårshjul  

 Det utarbeides et samarbeidsårshjul som tidfester faste møtepunkter mellom 
idrettsrådet og kommunens politiske nivå og kommunedirektøren.  

 
 



 
 
5. Avtalens varighet 
Med mindre IRTs årsmøte har gitt sitt styre nødvendig fullmakt, må samarbeidsavtalen være 
behandlet og godkjent av årsmøtet. Kommunedirektøren i Trondheim legger avtalen frem til 
politisk behandling i formannskapet. Den godkjente avtalen undertegnes av styrelederen i 
IRT og ordføreren i Trondheim kommune. Partene foretar i fellesskap en gjennomgang og 
evaluering av avtalen etter hvert kommunevalg.  
 
Hver av partene kan si opp avtalen skriftlig med seks måneders varsel.  
 
Trondheim   /   2020 
 
For Trondheim kommune   For Idrettsrådet i Trondheim  
Rita Ottervik     Anne-Lise Bratsberg  
ordfører     styreleder
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SAK 9.4/2020: Innspill – Sak årsmøte IRT 2020 fra Nidaros Ishockeyklubb 

Junior Elite 

 

Forslag til vedtak fra Nidaros Ishockeyklubb Junior Elite:  

Årsmøtet i Idrettsrådet i Trondheim er bekymret for at kommuneøkonomien etter 

Covid-19 vil gjøre det betydelig vanskeligere å prioritere alle de nødvendige 

idrettsanlegg som kommunen trenger i årene som kommer. Årsmøtet velger å 

støtte Norges Skiforbund og Trondheims kommunes søknad om tildeling av Ski-

VM Nordiske grener i 2025, men med følgende forutsetninger til denne støtten: 

• Trondheim kommune må i parallell kunne ha rom i investeringsbudsjettet til å 

investere i andre prioriterte idrettsanlegg, da særskilt anlegg for barn og 

ungdom i tiden fram til 2025. Anlegg i Granåsen som i hovedsak benyttes av 

eliteidretten kan ikke ubetinget prioritere ned investeringer av andre anlegg i 

kommunen til barn og ungdom. Norges Skiforbund og Trondheims kommune 

må da i så fall vurdere å redusere omfanget av anleggsutbyggingen i 

Granåsen eller se på andre løsninger for å gjennomføre Ski VM 2025.  

 

Se vedlegg for begrunnelse fra Nidaros Hockey. 

Styrets begrunnelse 

På årsmøtet i 2019 vedtok et enstemmig årsmøte å støtte Norges Skiforbund sin 

søknad med Trondheim som vertskapsby, jf. sak 7.4/19.  

Vedtaket var som følger: «Idrettsrådet i Trondheim støtter Norges Skiforbund og 

Trondheim kommunes søknad om tildeling av Ski-VM Nordiske grener i 2025. 

Årsmøtet legger til grunn at prosjektmålene for utbygging av Granåsen-

anleggene innfris. Se vedlegg 7.4.» 

Granåsen er ikke et anlegg for eliten, men et komplett rekrutteringsanlegg for 

flere idretter i Trondheim, i tillegg til egenorganisert aktivitet.  

Dersom Norges Skiforbund tildeles arrangementet kan de ikke fravike søknaden 

uten videre, da det vil være et brudd på forutsetningene. Selv om Norges 

Skiforbund er eneste søker kan FIS velge å ikke tildele VM til Trondheim og heller 

peke på andre (f.eks. Lillehammer og Oslo) hvis konseptet endres i vesentlig 

grad. Den risikoen mener Idrettsrådet i Trondheim at vi ikke ta. 

Bygging av de to hoppbakkene handler ikke primært om VM, men er tenkt å 

være treningsanlegg, sommer og vinter for alle som driver med hopp og 
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kombinert. Dersom dagens anlegg ikke blir oppgradert dør hopp- og kombinert- 

sporten nord for Dovre, for alle lisenser fra FIS i hoppbakkene utløper 2021.  

Denne våren har hele samfunnet, inkludert idretten blitt ramma av en pandemi. 

Virkningen rammer både kommuneøkonomi og næringsliv. Viktige elementer i 

motkonjunkturpolitikk er økt utbygging i regi av offentlige byggherrer. Det er av 

den grunn viktig for Trondheim kommune å realisere bygginga av hoppbakken 

snarest mulig slik at tiltaket har en rolle i motkonjunkturpolitikken. Dette kan 

også gi rom for mulig økt støtte fra staten. Kontrakt med entreprenør er nå 

inngått, og dersom arbeidet stoppes nå må det forventes erstatningskrav fra 

entreprenør for tapt fortjeneste på kontrakten. 

Idrettsrådets styre har i alle tilbakemeldinger til politisk hold det siste året vært 

tydelige på at det er viktig å få realisert noen andre anleggsutbygginger parallelt 

med realiseringa av hoppbakkene i Granåsen, for å unngå at all øvrig utbygging 

stopper fullstendig opp.  

Slik situasjonen er nå er det viktig å holde trykket oppe på Granåsen-utbygginga 

slik at den ferdigstilles innen 2024, og helst i god tid før slik at øvrig 

anleggsutbygging kan realiseres i etterkant.  

Vedtak 

Årsmøtet i 2020 bekrefter årsmøtevedtaket i 2019, jf. 7.4/19. Videre oppfordrer 

årsmøtet styret aktivt til å jobbe for at flere andre anleggsbehov blir realisert, og 

at Granåsenutbygginga framskyndes. 

 

 



 

1 av 1 

Innspill – Sak Årsmøte IRT 2020 
Referanse: NIJE-2020-Årsmøte_IRT 

 

I og med at Covid-19 har truffet oss for fullt, ser kommuneøkonomien til Trondheim kommune veldig 
forskjellig ut kontra hva den gjorde for ett år siden. Det er klare tegn på at kommunen ikke har ett like 
romslig budsjett til å gjennomføre de idrettsinvesteringer som en så for seg bare for ett par-tre måneder 
siden. Ved fjorårets årsmøte ble det spilt inn en sak fra Idrettsrådet hvor en ønsket at idretten skulle stille 
seg bak en VM søknad til Ski VM 2025. Høyt fokus i fjorårets innspill var at utbyggingen av Granåsen 
skulle bygges for å bli ett hverdagsanlegg med hensikt for å fremme folkehelse, samt være et 
utgangspunkt for lek, trim og friluftsliv.  

Det er nå kjent at Trondheim er eneste søker til Ski VM Nordiske grener i 2025 og kan med det velge å 
gjøre endringer, hvis nødvendig, fra tidligere søknader når det kommer til anlegg og arrangementsteder 
for noen av øvelsene. Vi ser at anlegg til f.eks. isidretter, skateanlegg og i bunn de aller fleste andre 
idretter står i fare for å utsettes i flere år da Granåsen-utbyggingen har såpass høye investeringskostnader 
og økonomien til Trondheim kommune har forverret seg så mye på kort tid som den har. Særlig de to 
hoppbakkene er det stor risiko rundt, da prisene enn så lenge kun er P-50 (dvs. 50% sannsynlighet for 
at de stemmer). Vi foreslår derfor et nytt vedtak hvor vi foreslår at noen begrensninger innføres. Dette i 
bakgrunn av situasjonen etter Covid-19. 

 

Forslag på vedtak: 

Årsmøtet i Idrettsrådet i Trondheim er bekymret for at kommuneøkonomien etter Covid-19 vil gjøre det 
betydelig vanskeligere å prioritere alle de nødvendige idrettsanlegg som kommunen trenger i årene som 
kommer. Årsmøtet velger å støtte Norges Skiforbund og Trondheims kommunes søknad om tildeling 
av Ski-VM Nordiske grener i 2025, men med følgende forutsetninger til denne støtten: 

 Trondheim kommune må i parallell kunne ha rom i investeringsbudsjettet til å investere i andre 
prioriterte idrettsanlegg, da særskilt anlegg for barn og ungdom i tiden fram til 2025. Anlegg i 
Granåsen som i hovedsak benyttes av eliteidretten kan ikke ubetinget prioritere ned 
investeringer av andre anlegg i kommunen til barn og ungdom. Norges Skiforbund og 
Trondheims kommune må da i så fall vurdere å redusere omfanget av anleggsutbyggingen i 
Granåsen eller se på andre løsninger for å gjennomføre Ski VM 2025. 

 

 

Mvh 

 

Nidaros Ishockeyklubb Junior Elite 

Vedlegg 9.4.2



  Vedlegg 9.5.1 

 

SAK 9.5/2020: Fordeling av kunstis – Forslag fra Astor Ishockeyklubb 

 

Forslag fra Astor Ishockeyklubb:  

Aktivitetstallene deles i gruppe 0-19 år og gruppe 20 år > og kretsenes %-vise 

andel i hver aldersgruppe legges til grunn i fordelingen. For gruppen 0-19 år 

vektes aldersgruppen 0-12 (barn) med 1, og 13-19år (ungdom) med 2. 

Se vedlegg for begrunnelse. 

 

Styrets begrunnelse 

Et likelydende forslag ble behandla på årsmøtet til idrettsrådet i 2016, og 

nedstemt den gangen.  

Ved all fordeling av treningstid i kommunale idrettsanlegg legges det som 

hovedprinsipp til grunn at gunstig treningstid tildeles kretsene som 

rammefordeling etter registrert aktivitet (ikke medlemstall) via siste 

idrettsregistreing i gruppen barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) Sein 

tid/ugunstig tid tildeles kretsene basert på registrert aktivitet i gruppen 20 år og 

over. Kretsene/regionene detaljfordeler deretter rammen videre på egne klubber 

i Trondheim. 

Fordelingen gjennomføres i praksis i fire ulike fordelingsgrupper (hall, bane, 

kunstis og svømmehall). Fordelingsgruppene er ledet av idrettsrådet og består i 

tillegg av representanter fra aktuelle særkretser og Trondheim kommune 

rådmann og bydrift.  

På grunn av svært varierende anleggsdekning og aktivitetenes særegenheter, er 

det ikke naturlig at detaljfordeling av rammetid skjer på eksakt samme måte 

uansett type anlegg. Det er derfor lagt opp til at den enkelte fordelingsgruppe 

selv som en del av prosessen beslutter hvilke detaljkriterier som skal legges til 

grunn i fordelingen, men hovedprinsippet beskrevet over skal alltid være 

styrende for fordelingen. Vi mener det gir et best resultat totalt sett at en slik 

praksis opprettholdes og at det ikke er naturlig at en samlet idrett i Trondheim 

via et årsmøtevedtak i idrettsrådet skal vedta detaljkriterier i den enkelte 

anleggskategori.   

Idrettsrådet mener videre at som utgangspunktet skal barn gis samme vekt som 

ungdom i fordelingen uansett anleggskategori. Dette stimulerer til godt 
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rekrutteringsarbeid i klubber og kretser og bidrar til å danne et godt grunnlag for 

ungdomsaktiviteten. Når rammetiden er fordelt er det likevel naturlig at kretsene 

og klubbene selv legge en detaljplan der det gis mer treningstid til ungdom ut fra 

type aktivitet, type anlegg og aktivitetens særegenhet.  

 

Vedtak 

Hovedprinsippet med fordeling av rammetid til kretsene basert på aktivitetstall 

og med prioritet til barn og unge i gunstig tid, videreføres i alle 

anleggskategorier. Detaljkriterier for fordeling innenfor disse rammer overlates 

fortsatt til den enkelte fordelingsgruppe å drøfte og beslutte som en del av den 

årlige fordelingsprosessen.  



 

Innspill årsmøte IRT 2020 

Referanse: ASTOR-IRT2020-1 

Til: Idrettsrådet i Trondheim 

Fra: Astor Ishockeyklubb 

Emne: Fordelingsnøkkel rammetid ishaller 

Dato: 02.06.2019 

Kopi:  

 

Astor ishockeyklubb ønsker å fremme følgende forslag til årsmøte i Idrettsrådet i Trondheim: 

 

I idrettsbevegelsen i Norge ønsker vi at de minste barna skal drive med et bredt og allsidig idrettstilbud. Vi ønsker at 

de minste barna skal få lov å utforske ulike idretter, prøve på og finne idretten(e) som passer han/hun best. Senere er 

det naturlig med spesialisering og idrettens natur er sånn at en trenger mer trening etter hvert som man blir eldre. Når 

en kommer inn i ungdomsidretten vil utøverne etter hvert ha behov for relativt mye trening om man ønsker å ta steget 

mot elitesatsing. Idretten er tydelig på at det er naturlig at en 16-18 åring skal trene mere enn en 6-8 åring.  

Istiden i Trondheim kommune er en ekstremt knapp ressurs, og det er derfor viktig at denne fordeles mest mulig 

rettferdig. Det er viktig at vi stimulerer idrettslagene til å holde på medlemmene så lenge så mulig, helst til etter 20år. 

Vi foreslår derfor at istiden i kjernetid ikke kun deles etter antall aktive medlemmer 0-19år, men vektes etter alder ut 

ifra økt spesialisering og behov for mer istid under og etter puberteten. Rekruttering er viktig, men det er begrenset 

hvor mange timer de ulike klubbene trenger til rekruttering. F.eks. har Astor ishockeyklubb hvert år mer enn 100 

unger på is samtidig på sine skøyte- og hockeyskoler. At alle disse spillerne skal generere like mye istid per utøver 

som spillerne på et U18-lag går litt på tvers av idrettens natur og filosofi. Vi mener at 17åringer bør ha mer treningstid 

enn 6åringer som prøver på og som kanskje i tillegg typisk driver med 2-3 andre idretter. Basert på dette foreslår vi 

endring på istidsfordelingen man-fre 16:00-21:00, og helg før 09:00-18:00. 

Forslag på vedtak 

Aktivitetstallene deles i gruppe 0-19 år og gruppe 20 år > og kretsenes %-vise andel i hver aldersgruppe legges til 

grunn i fordelingen. For gruppen 0-19 år vektes aldersgruppen 0-12 (barn) med 1, og 13-19år (ungdom) med 2. 

Vedlegg 9.5.2



Forslag budsjett IRT 2020

Note

Kont Tekst Avd 7 - 

komp. 

midler

Avd 8 - inkl Avd 9 - inkl
Avd 10 - 

adm
Total Rest

Avd 7 - 

komp. 

midler

Avd 8 - inkl Avd 9 - inkl
Avd 10 - 

adm
Total

INNTEKTER

Tilskudd

3400 Tilskudd TK. Drift -70 000 -83 000 -1 071 000 -1 224 000 0 -208 200 -1 032 800 -1 241 000 1

3401 Tilskudd TK. Inkl. IL -2 300 000 -2 300 000 0 -455 921 -1 844 079 -2 300 000 2

3402 Tilskudd TRIK. Drift -40 000 -40 000 0 -40 000 -40 000 3

3405 Tilskudd fra NIF. Inkludering IL -2 000 000 -2 000 000 0 -2 000 000 -2 000 000 4

3406 Tilskudd BUFDIR 20 704 20 704 20 704 0

3407 Tilskudd komp.midler STIK -57 633 -57 633 -57 633 0 0

3490 Periodisert ikke benyttet tilskudd 33 417 -218 515 653 045 467 946 781 240 -20 000 -72 279 -161 000 -253 279

3990 Div innt - mva.komp -320 368 -320 368 -66 368 -383 000 -383 000 5

SUM DRIFTSINNTEKTER -24 215,91 -267 811 -3 729 955 -1 431 368 -5 453 350 677 944 -20 000 -736 400 -4 005 079 -1 455 800 -6 217 279

KOSTNADER

Lønnskostnader

5000 Lønn personal (inkl AGA og feriep) 227 975 232 717 1 044 397 1 505 088 -78 745 583 000 240 000 1 115 000 1 938 000 6

5001 Lønn personaladm (NIF) 2 440 5 060 7 500 500 2 800 1 200 4 000 8 000

5330 Styrehonorar 11 250 11 250 6 250 17 500 17 500 7

5350 Refusjon møteutgifter styret 15 000 15 000 0 15 000 15 000

5421 Pensjonsutgifter 21 533 23 425 44 957 -14 957 15 000 17 500 22 500 55 000 8

5920 Personalforsikring / kontingent NHO 16 328 16 328 4 672 15 000 15 000

5921 Representasjon 8 945 8 945 16 055 26 000 26 000

5940 Kompetanseheving internt 0 21 758 21 758 43 242 20 000 20 000 9

5941 Kompetanseheving IL 27 500 27 500 2 500 30 000 30 000 10

5991 Velferd 5 622 5 622 9 378 7 500 7 500

Sum lønnskostnader 27 500 227 975 256 689 1 151 783 1 663 947 -11 104 30 000 600 800 258 700 1 242 500 2 132 000

0

Andre kostnader 0

6300 Husleie/felleskostnader 24 726 74 190 98 916 1 084 35 000 15 000 52 000 102 000

6390 IT basis/webside 15 125 52 994 68 119 11 881 25 000 10 000 37 500 72 500 11

6540 Inventar 0 7 000 7 000 2 000 16 000 12

6545 Telefonutstyr / pc 0 12 500 1 500 1 500 15 500 13

6580 Idrettsutstyr 2 898 2 898 49 000 5 000 5 000

6700 Regnskapstjenester 30 250 8 880 45 930 85 060 -40 060 23 000 10 000 32 000 65 000 14

6800 Kontorrekvisita 4 444 1 800 6 918 13 162 -1 162 2 000 2 000 4 000 8 000 15

6810 Kopiering 940 3 898 4 838 5 162 1 000 5 500 6 000 12 500 16

6811 Kopimaskin - leie 0 0 8 000 1 000 1 500 6 000 8 500

6860 Årsmøte 21 067 21 067 -11 067 20 000 20 000

Behandlet styremøte 17.mars
Regnskap 2019 Forslag budsjett 2020
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Forslag budsjett IRT 2020

Note

Kont Tekst Avd 7 - 

komp. 

midler

Avd 8 - inkl Avd 9 - inkl
Avd 10 - 

adm
Total Rest

Avd 7 - 

komp. 

midler

Avd 8 - inkl Avd 9 - inkl
Avd 10 - 

adm
Total

Behandlet styremøte 17.mars
Regnskap 2019 Forslag budsjett 2020

6861 Møteutgifter 16 877 16 877 -877 1 000 2 000 13 000 16 000

6890 Temakvelder/seminar/nettverksaml 7 802 0 7 802 25 198 10 000 5 000 15 000 17

6900 Telefon 3 786 11 439 15 225 -5 225 10 600 1 700 5 100 17 400

6940 Porto 23 23 177 200 200

7140 Reisekostnader styret/adm 950 12 503 47 655 61 108 18 745 10 000 10 000 45 000 65 000 18

7420 Gaver og kontingent NHO idrett 304 12 033 12 337 4 163 2 000 5 000 7 000

7455 Tilskudd NIF og TK inkl IL 3 397 400 3 397 400 645 100 3 668 179 3 668 179 19

7790 Div kostnader - gebyr/renteutgifter 7 181,91 1 294 0 3 763 12 239 -11 239 2 500 0 4 000 6 500

0

Sum andre driftskostnader 7 182 39 836 3 473 266 296 787 3 817 072 698 879 0 135 600 3 746 379 238 300 4 120 279

0

SUM DRIFTSKOSTNADER 34 682 267 811 3 729 955 1 448 571 5 481 019 687 775 30 000 736 400 4 005 079 1 480 800 6 252 279

                  -                   -                   - 

Finanskostnader 0 0 0

8040 Renteinntekter -10 466,00 -25 029        -35 495          -2 005 -10 000,00 -25 000        -35 000 

SUM FINANSPOSTER -10 466,00 0,00 0,00 -25 029,00        -35 495          -2 005 -10 000,00 0,00 0,00 -25 000,00        -35 000 

                  -                   -                   - 

RESULTAT                   -                   -                     -           -7 826          -7 826            7 826                   -                   -                   -                   -                   - 

Noter til budsjettet 2020

1

2

3

4

5 Beregnet med samme avkorting av godkjent søknadsbeløp som i 2019

6

7

8

9

10 Kompetanseheving IL og / eller ansatte iht vedtak årsmøte 2018.

11

12 Etablering av kontor for ny ansatt prosjektmedarbeider / guide avd 8. Nye kontorstoler i adm.

13 PC - utstyr for ny ansatt prosjektmedarbeider / guide avd 8

14

15

16

17

18

19

20

Totalt rent tilskudd til klubber inkludering IL 2020.  

Intern kompetanseheving ansatte avd 10.

NIF IT basis, eksisterende hjemmeside, domene, felles epost IRT, kontorstøtte IT. 

Regnskapstjenester TRIK, utgifter revisjon KPMG og utgifter Visma regnskapssystem via NIF

Ordinært forbruk og produksjon av visittkort for adm, leder og nestleder

Inkludert kjøp trykking av inkluderingsbrosjyre/folder

Inkl tolketjenester avd 8 - aktivitetsguide

Tilskudd Trondheim kommune ordinær drift IRT iht vedtatt budsjett TK 2020. Forslag overføring 114 700 kr til avd 8 - aktivitetsguide. Tildelingsbrev ikke mottatt. 

Tilskudd fra Trondheim kommune til inkluderingsarbeid IRT iht vedtatt budsjett TK 2020. Tildelingsbrev ikke mottatt. 

Forventet tilskudd drift fra TRIK 2020. Tildelingsbrev ikke mottatt.

Tilskudd inkludering IL fra NIF2020 iht mottatt tildelingsbrev.

Lønn daglig leder, konslulent og akt.guider inklusive arb.giveravgift og feriepenger. 10%, 40% og 50% av lønnskostnader idrettskonsulent et lagt på hhv avd 8, avd 9 og avd 10.

Styrehonorar styreleder og nestleder, inklusive arbeidsgiveravgift og feriepenger

Pensjonsordninger.  Daglig leder er NIF-ansatt og deler av pensjonsutgifter dekkes der av NIF. 

Seminar inkludering IL vår og høst, evt nettverkssamlinger inkl IL og en generell temakveld IL

Alle reisekostnader , inkluderingssamlinger NIF, møter/konferanser NIF/TrIK, ansattesamlinger/nettverksmøter andre idrettsråd, møter klubber, kommune og andre samarbeidspartnere. Km-godgjørelse kjøring er budsjetter på denne post
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Tilbud ordinær revisjon for Idrettsrådet i Trondheim 

Det refereres til Deres henvendelse hvor KPMG er bedt om å gi et tilbud på ordinær revisjon for 

Idrettsrådet i Trondheim for 2020.   

 

Vårt honorar for ordinær revisjon av årsregnskap for 2020 er basert på den erfaring vi har opparbeidet 

oss gjennom revisjon av årsregnskapet for 2018 og 2019. 

 

Eventuelle honorarer for bekreftelser av prosjektregnskap, foreslås avtalt i hvert enkelt tilfelle når vi ser 

omfanget av de ulike prosjektregnskaper. Vi vil selvsagt tilstrebe også å revidere disse så effektivt som 

mulig.   

 

Honorartilbud  

 

Alle beløp er oppgitt eksklusive mva. 

 

Revisjon av idrettsrådet i Trondheim for 2020 20 500 

Bekreftelse av prosjektregnskaper  Etter nærmere avtale  

 

Sammenholdt med avtalt revisjonshonorar for 2019, er vårt tilbud for 2020 kun regulert for estimert 

endring i konsumprisindeksen. 

 

 

Eventuelle reiseutlegg faktureres i henhold til påløpte kostnader. 

 

Vi legger følgende forutsetninger til grunn for vårt tilbud 

 

Vårt honorar er basert på den kjennskap vi har til Idrettsrådet i Trondheim gjennom den informasjon som 

vi har opparbeidet oss gjennom vår revisjon av årsregnskapet for 2018 og 2019. Vi har lagt følgende 

forutsetninger til grunn for vårt honorar: 

 

• Bokførte opplysninger skal være dokumentert slik som spesifisert i bokføringslovens § 10.   

• Ved utarbeidelse av årsregnskap skal det foreligge dokumentasjon og avstemminger for alle 

balanseposter med mindre de er ubetydelige jfr bokføringslovens § 11 
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Vi vil i forkant av vår revisjon avklare krav til dokumentasjon som skal klargjøres til oppstart av vår 

revisjon. Som et effektivt hjelpemiddel, vil vi ta i bruk en særskilt kundeportal hvor etterspurt 

dokumentasjon enkelt kan lastes inn.    

 

Tilleggstjenester utover ordinær revisjon 
 
Eventuelle tilleggstjenester utover ordinær revisjon vil bli avregnet etter nærmere avtale enten i forhold til 

medgått tid og med en timesats gjeldende for den som utfører tjenesten, eller til fast avtalt pris for 

oppdraget. 

 

Eksempler på tilleggstjenester kan være: 

 

• attestasjon av mva-kompensasjon 

• andre tjenester etterspurt av Idrettsrådet i Trondheim utover eventuelle bekreftelser av 

prosjektregnskaper 

 

Vår rapportering til ledelse og styret vil følge de krav som følger av revisorlovens § 5-2. 

 

I de tilfeller det ikke er avtalt fast pris for en tilleggstjeneste, vil disse bli avregnet ut fra følgende 

timesatser: 

 

Partner Kr 1 900 pr time 

Senior manager Kr 1 700 pr time 

Senior revisor Kr 1 450 pr time 

Revisormedarbeider Kr 1 100 pr time 

Advokat Separat avtale ut fra oppdragets art 

Rådgiver/konsulent Separat avtale ut fra oppdragets art 

 

 
Merarbeid som følge av vesentlige svakheter i intern kontroll eller manglende overholdelse av 
avtaler om klargjøring av dokumentasjon med angitte tidsfrister 
 
Våre honorarer for ordinær revisjon har følgende forutsetninger: 

 

Etablerte interne kontrollrutiner fungerer som forutsatt 
 
I den grad svakheter i interne kontrollrutiner innebærer merarbeid for utførelsen av vår revisjon gjennom 

utvidede revisjonshandlinger, vil dette merarbeid bli fakturert som tilleggshonorar. Det er i slike 

situasjoner vår plikt umiddelbart å informere om avdekkede svakheter som innebærer behov for utvidede 

revisjonshandlinger og avklare konsekvenser for eventuelle utvidet revisjonsomfang før merarbeid 

iverksettes.   

 

Manglende overholdelse av avtaler med hensyn til klargjøring av dokumentasjon til avtalte frister 
 
Vi vil i forkant av vår revisjon, både løpende revisjon og revisjon av årsoppgjøret, utarbeide klare og 

presise spesifikasjoner av hvilken dokumentasjon som vi må ha tilrettelagt for å kunne gjennomføre en 

effektiv revisjon. Denne spesifikasjonen vil bli gjennomgått med daglig leder i forkant av våre revisjoner 

slik at vi har en felles forståelse for både kvalitet på dokumentasjon og aktuelle tidsfrister. 
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I den grad avtalt dokumentasjon fra idrettsrådets side ikke blir klargjort innen avtalte tidsfrister og dette 

påvirker fremdriften og effektiviteten av vår revisjon, vil en slik mangel kvalifisere for fakturering av mertid 

som påløper for vårt revisjonsteam. Når eventuelle slike forhold oppstår, vil disse umiddelbart bli 

kommunisert til og avklart med daglig leder. 

 

For øvrig viser vi til våre generelle betingelser for revisjonsoppdrag som følger vedlagt dette 

tilbudsdokument. 

 

Revisjonsteam 

 

Vårt revisjonsteam vil være identisk med det team som til enhver tid reviderer Trøndelag Idrettskrets: 

• Sverre Einersen, ansvarlig partner 

• Svein Aasved, oppdragsansvarlig 

 

Vi vil i tillegg inkludere en medarbeider som forestår gjennomføring av den løpende revisjonen i nært 

samarbeid med oppdragsansvarlig. 

 

Avsluttende kommentarer 

 

Vi håper vårt tilbud tilfredsstiller de krav og ønsker til ekstern revisor som Idrettsrådet i Trondheim har 

fastsatt og at de økonomiske rammer ligger innenfor akseptable rammer.  

 

 

Skulle det være spørsmål knyttet til vårt tilbud, ber vi om å bli kontaktet for å diskutere eventuelle 

uavklarte forhold. 

 
Vennlig hilsen 

KPMG AS 

 
Sverre Einersen        

Statsautorisert revisor        
    

 

Vedlegg: 
Standardbetingelser for ordinære revisjonsoppdrag 
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