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Referat fordelingsmøte svømmehaller 2022 

Tid:   Mandag 25. okt kl 18:00-19:40  

Sted:   Stålgården, Sluppenvegen 17 B  

Tilstede: Se vedlagt deltakerliste 

Sak 1 Status og momenter fra kretser 

- erfaringer, aktivitetsutvikling, covid -19 

- samarbeid mellom idrettene i uttak av treningstid i anleggene  

- nye behov og tilbud, utfordringer 2022 

 

Stor underdekning i anlegg rammer alle idrettene. Idrettene har hatt stor 

aktivitet sommer og opplever positiv rekruttering av barn og unge til tross for 

kapasitetsmangel. 

Idrettene ble forholdsvis lite berørt av covid-19. Aktiviteten er tilbake som 

normalt.  

Også freeski trener i Pirbadet. 

Kretser 

 

 Til info 

Freeski sitt behov må avklares /vurderes inn mot fordeling 2023? 

 

Sak 2 Status og momenter fra TK og anleggene  

Samarbeid med idretten, utfordringer, evt endrede tilbud 2022 

- Godt samarbeid med idretten både i Huseby og Pirbadet.  

 

Muligheter for tidligere treningstider i Huseby? 

- Ikke mulig å imøtekomme tidligere treningstider i Huseby uten at dette går 

for mye på bekostning av publikumstilbudet. 

 

Status planlegging nytt bydelsbasseng øst. 

- Plan- og forprosjektmidler totalt 5 mill ligger inne forslag Handlings-og 

økonomiplan (HØP) i 2024-2025 

 

Status utvikling Østmarknesset, kaianlegg mm 

- Ingen info grunnet forfall fra kommunen 

- Etterskrift: Kommunedirektøren foreslår å bevilge 9,9 millioner kroner i 
budsjett 2022 for å gjennomføre tiltak for å bedre infrastruktur og universell 
utforming på dagens anlegg.  
 

Status skolebasseng og basseng Klæbu 

- Se vedl oversikt fordeling 2021-22. Ingen info ut over dette 

 

Pirbadet 

Husebybadet 

Kommunen 

 

 Til info 

Idrettsrådet vurderer innspill inn til HØP for styrking av kjøp svømmehalltid 

Pirbadet. 

Idrettsrådet tar påp nytt opp med kommunen at det bør være gratis å leie 
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Havstein basseng og at bassenget ikke burde reserveres til privat aktør slik at 

idretten ikke kan søke via ordinær fordeling. 

Sak 3 Omfordeling av evt rest timer Pirbadet 2021 

Vedl forventet status uttak pr 31.12 2021 og forslag omfordeling 

Drøyt 70 t forventes å stå i rest ved årets slutt. 

Idrettsrådet 

 Se vedtatt omfordeling av treningstimer.  

Kommer i fratrekk på faktura nov/des for de som ble tildelt 

 

Sak 4 Budsjett - økonomi og rammer sesongen 2022 

Kommunaldirektørens budsjettforslag - ramme 2022 (framlagt 22. okt). 

- Ramme uendret fra 2021, ca 2500t.   

 

Status vedr oppfordring fra idretten om å få tildelt konkret rammetid / 

tidspunkter i Pirbadet på samme måte som i kommunale haller og baner. 

- Intet nytt. 

Kommunen 

 

 Til info.  

Sak 5 Rammetildeling svømmehaller 2022 

Vedl forslag kriterier/føringer fordeling/bruk av rammetid.  

Vedl forslag rammetildeling 2022 

Idrettsrådet 

Kommunen  

 Se vedtatt rammetildeling 

Se vedtatt kriterier og føringer der svømmekretsen får en koordiunerende 

rolle i forhold tilfordeling av tilgjengelig ramme / avtaler om uttak av tid i 

anleggene.  

Husebybadet og Pirbadet sender over til svømmekretsen tilgjengelig ramme i 

anleggene. 

Svømmekretsen sender over detaljfordeling av rammetid til anleggene og 

idrettsrådet når denne er besluttet 

 

Sak 6 Innmeldte arrangementer 2022 

Vedl innmeldte arrangementer. 

(NB! Kretsenes frist avklaringer direkte med anleggseier er hvert år 1.sept for 

arrangement påfølgende år) 

 

 Se vedlagt godkjente arrangementer 2022.  

Sak 7 Gjeldende fordeling skolebasseng/basseng Klæbu 2021-22 

Vedl gjeldende fordeling/evt ledig tid skolebasseng 2021/22.  

Foreta fordeling av evt ledig tid i bassengene. 

- Råder usikkerhet vedr mye ledig tid i Charlottenlund. Her er det trolig noe 

feil i oversikten? Etterskrift: Det stemmer at noe av den tiden som står ledig 

allerede er booket. Mandager er booket fra november og onsdager er booket 

fra januar. 

Kommunen 

Idrettsrådet 
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 All tid som står i hvitt er ledig og kan søkes på, se merknad vedr 

Charlottenlund over. 

Lagens søker direkte via booking i kommunen. 

 

Sak 8 Dato fordelingsmøte sesongen 2023 Idrettsrådet 

 Mandag 24 okt 2022 kl 1800  

Sak 7 Eventuelt  

1. Kajakk etterspør framdrift i deres prosjekt med poloanlegg i Kyvannet. 

2. Behov for utendørs svømmeanlegg iht opplæringsloven. Det må settes 

arealer til dette? Oppgradere bassenget som er i Kyvannet og området rundt? 

Alle 

 1. Kajakklubben tar selv kontakt med idrettsenheten for oppdatering. 

2. Kommunen oppfordres til å følge opp dette behovet ifm arealplanlegging. 

Idrettene oppfordres til å spille inn til idrettsrådet og idrettsenheten forslag 

på områder som kan være egnet til formålet. 

 

 

Vedlegg:  

Aktivitetstall idrettsregistreringen pr 31.12 2020 

Aktivitetsutvikling idretter 2019 > 2020 

Innmeldte behov for svømmehall 2022 

Vedtak kriterier / føringer fordeling av rammetid 2022 

Status forbruk Pirbadet pr oktober 2021, inkl stipulert bruk ut året. Vedtak omfordeling 

Vedtak rammetildeling med begrunnelse 2022 

Godkjente arrangementer 2022 

Vedtatt fordeling skolebasseng og Klæbu svømmehall 2021-2022 

Deltakerliste møte 25. okt 

Vedlegg ligger på vår hjemmeside HER 
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