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Styret i Idrettsrådet i Trondheim  

TK/IF v/ Knut Kvaran 

TRIK v/ Ståle Vaag 

 

Kopi:  

TK/rådmannen v/Ola B Rise 

TK/IF v/ Rune Sandøy, Jorid Ferner, Mona Rise, Marius W Austeen, Roald Nyborg, Helge Grenne, 

Mona Åsgård og Cathrine Jystad 

Trondheim bydrift v/Roger Hagestuen og Hanne Arnesen 

TRIK v/ Kjell Bjarne Helland 

Trondheim 3. mai 2021 

 REFERAT STYREMØTE NR 4/2021 

ONSDAG 14. APRIL KL 19.00 – 21.50 

STED: TEAMS  

DELTOK: Anne-Lise Bratsberg, Margit Herje Bergrem, Per Ivar Moe, Tryggve Duun, Bård 

Bredesen, Erlend Skårsmoen, Camilla Mattsson, Åse Jakobsen. Even Myhre og Lena Kathrin Haram 

Mittet tom sak 35/21 

TK: Knut Kvaran (kun sak 31/21) 

TRIK:  

Meldt forfall: Ståle Vaag, Ida Sofie Johansen 

Deltakere adm: Bjørn Kilskar, Gina Thrane 

Referent: Gina Thrane 

 

 

FORMØTE 1800-1900  

Dialogmøte med kom.dir og IF 

- Samarbeidsavtale IRT-TK mm, se egne sakliste 
 

SAKLISTE  

Kl 19.00 – 19.30 

Sak  

31/21 

Trondheim kommune – 30 min. Informasjon 

a. Covid-19. Regjeringen kom med nye føringer 13. april gjeldende fra 16. april. 

Veileder for idretten i Trondheim under covid-19 vil bli oppdatert etter dette. Infomøte 

med klubber og SK 19/4 kl 17.00. 
b. Politiske saker besluttet bystyret /FS 

- Science camp statlige midler sommer 2021.  

- Lade idrettspark – PS-unntak fra retningslinjer om store konserter. Saken blir ikke 

fremmet pga. at endringer innenfor konsertmarkedet innebærer at det ikke er behov for 

unntak fra retningslinjene. 

- Nidarvoll skole og idrettshall- investeringsbeslutning fattet 

- Nidarvoll rehabiliteringssenter – investeringsbeslutning fattet 

- Granåsen fase 2 – investeringsbeslutning fattet 

Investeringsbeslutninger vedtatt av Bystyret 25.3. 

Protokoller med vedtak finnes her 

c. Strindamarka Næranlegg – retningsvalg. Avventer idrettsrådets uttalelse. 

d. Tiller idrettspark 

IF forbereder politisk sak. Dialog med Statkraft for å ta hensyn til planer om fremtidig 

karbonfangstanlegg i reguleringsarbeidet. 

e. Andre saker fra TK  

Skisse til saksframlegg kommunens prioritering av støtte til idrettshaller planlagt av 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/9o2c395v7z4miy4/AADiOHrXG9qe_8xjaDsTsDfIa?dl=0
https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/veileder-trondheimsidretten/start
https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender/motedag/5009844
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idrettslag - Byåsen IL, SK Trygg/Lade og SK Freidig er oversendt idrettsrådet og 

idretten til uttalelse. 

Konkl/ 

vedtak 

a. Til info. 

b. Til info. 

c. Til info 

d. Til info 

e. Til info 

Kl 19.30 – 21.00 

Sak  

32/21 

Godkjenning av referat styremøte 3/21 - beslutning 

Vedtak Referat styremøte ble 3/21 godkjent. 

 

Sak  

33/21 

Kjøp av ekstra halltid sesongen 2021/22. Omdisponering av kommunale midler. 

Se bakgrunn og info på DB. Det er ikke avsatt tilstrekkelig midler til kjøp av svært viktig 

treningstid i private og fylkeskommunale idrettshaller. Adm og HF-gruppa anbefaler at kjøp 

av halltid som et minimum bør opprettholdes på samme nivå som sesongen 2020/2021. I 

20/21 ble det kjøpt ca. 25 % av tilgjengelig tid i fylkeskommunale haller. Det mangler ca. 

400 000 kr for å få til et slikt kjøp. TRIK er satt på saken for bidrag fra fylkeskommunen. IF 

har gitt klarsignal til IRT om omdisponering fra sommerfordeling 2021 (avsatt 285 000 kr, 

styrket med 115 000 kr) og fra kommunal støtte til utstyr private anlegg 2021 (budsjett 1,7 

mill). Dersom TK avtaler med fylkeskommunen avsluttes kan andre inngå avtaler og det vil 

være vanskelig å komme inn igjen senere.  

 

Vedtak Det er vært viktig for idretten at barn- og unge får tildelt rammetid i sine nærmeste 

bydelshaller. Fylkeskommunale haller og private hall utgjør en viktig del av dette tilbudet. 

Idrettsrådet anbefaler at kjøp av halltid som et minimum opprettholdes på samme nivå som 

sesongen 2020/2021.  

Idrettsrådet vedtar omdisponering av 115 000 kr sommerfordeling 2021 og inntil 285 000 kr 

fra kommunal støtte til utstyr private anlegg 2021 (budsjett 1,7 mill). Dersom fylkeskommunen 

bidrar med midler reduseres omdisponering fra utstyrsbudsjett tilsvarende. 

Idrettsrådet ber TK innarbeide tilstrekkelige midler for leie på samme nivå våren 2021 og for 

påfølgende sesonger.   

Videre må kommunalt budsjett styrkes tilstrekkelig når nye fylkeskommunale haller bygges, 

blant annet ved Tiller vgs som står klar fra sesongen 2022-2023. 

 

Idrettsrådet ved styreleder tar saken opp med politisk ledelse i Trondheim kommune både i 

posisjon og opposisjon. Videre gjøres en henvendelse til media for å vise litt av utfordringene 

innen idrettsområdet.   

 

Sak  

34/21 

Søknad midler kommunale midler inkludering og drift IRT 2022 – beslutning 

Ref drøfting med K.dir dialogmøte. Frist 1. mai 

Vedtak Idrettsrådet ber om styrket tilskudd både til drift og inkluderingsarbeidet med bakgrunn 

betydelig lavere momskompensasjon, lavere tilskudd fra NIF og økte utgifter aktivitetsguide, 

jf. framlegg i dialogmøtet.  

Økonomiutvalg utarbeider og sender søknad innen 1. mai. 

Etterskrift: Frist utsatt til etter styremøte 19. mai 

 

Sak  

35/21 

Inkludering IL - status – info og beslutning 

a. Rapport fra NIF til KUD 2020 

b. Aktivitetsguide 

Oppstart svømmekurs 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/s/upuukuj27l663qn/Referat%20sty%20nr%203-21.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/rrypja76zu89wd8/AACGgSQUB9joCBVRsVQWKoNba?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/r8z15760y5r6pdo/AAAeQfhImBo0aibZQVtYEPAQa?dl=0
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Vi har fått tilbud om 50 gratisplasser på Multisportsuka til Trondhjems skiklub 

Passert 80 saker i 2021    

c. Inkl IL  

Vi er invitert til Klæbu IL for å holde innlegg om inkludering i idrettslag 

Søknad Spectra Cricket 

d. Støtte medlemmer med lav betalingsevne  

Ingen nye søknader  

e. Klubbambassadør 

Ingen nye søknader 

Inkluderingsutvalget foreslår at idrettslag kan ha inntil fire klubbambassadører. 

f. Webinar inkludering i idrettslag 12. april 2021 

God agenda og tema. Må sette av mer tid til forberedelse og prøvegjennomgang til 

neste arrangement.  

g. Annet – status div saker 
 

Vedtak 

 

 

 

 

a. Til info. 

b. Til info 

c. Spectra Cricket tildeles kr 20 000 til inkluderingstiltak 

d. Til info 

e. Vedtas som foreslått. 

f. Til info 

g. Ingen saker 
Nye innkomne saker til behandling – info og beslutning 

Sak 

36/21 

Idrettstingets sammensetning –utredning. Arbeidsgruppe NIF  

Etter vedtak på idrettstinget 2019 er det i NIF nedsatt en arbeidsgruppe som skal avgi rapport 

til idrettstinget 2021. IRT er invitert til møte 21. april for å gi innspill på vegne av idrettsråd. 

Avklare deltakelse og arbeidsprosess fram til innspillsmøtet. 

Vedtak Anne-Lise og styremedlemmer som har anledning deltar i møtet. 

Forslag til arbeidsprosess fram til innspillsmøtet er å ha et eget særmøte for å diskutere 

saken. Styremedlemmene som ønsker å delta i prosessen gir tilbakemelding til adm. Adm 

kartlegger hvilke idrettsråd som er invitert til å delta. Adm innhenter innspill fra det store 

idrettsrådene som ikke er invitert med til å gi innspill.  

 

Sak 

37/21 

Ledermøte TRIK 26. april  

Møtet blir elektronisk i teams. Se agenda og innkalling. Obligatorisk oppmøte for å motta 

driftstilskudd fra TRIK 2022. Avklare deltakelse og drøfte saker. 

Vedtak Anne-Lise og styremedlemmer som har anledning deltar i møtet. Hver enkelt melder seg på i 

egenregi. 

 

Sak 

38/21 

 

 

 Pågående saker til behandling/vedtak – info og beslutning 

a. Sak 85/20. Kompetansetiltak IL – digitalisering 

Ikke noe nytt.  Tryggve og Erlend.  

b. Sak 109/20. Årsmøte 31. mai 2021. Forberedelser. Status. 

- Foreløpig sakliste. 

- Utkast saker iht. sakliste– ansvarlige legger på DB før møtet. Gjennomgang/konkl. 

- Endelig regnskap 2020, rapport fra revisor, signering. 

- Forslag budsjett 2021. Sett opp mot langsiktig plan, herunder vurdering av fast 

stilling medarbeider aktivitetsguide 60 %.  Økonomiutvalg la fram sin innstilling, se 

vedlegg 

- Innkalling. 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/8wc17lud00z3bzs/AABLBnQbVe1Hh_J4n0Cp2M9Ia?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rry846m344u95qf/Invitasjon%20Trondheim%20Idrettsr%C3%A5d.%20Sammensetning%20idrettstinget.pdf?dl=0
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/trondelag/kalender/leder-motet-trondelag-idrettskrets/
https://www.dropbox.com/sh/8wc17lud00z3bzs/AABLBnQbVe1Hh_J4n0Cp2M9Ia?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/4eqdffqq280cour/AAA2ylgIRRG68632VYMROlhAa?dl=0
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- Alternativ møtedato er 21. juni, dersom endringer pga. covid-19 forhindrer et møte 

den 31. mai. IRT ønsker et fysisk møte. 

c. Sak 4/21. Ny hjemmeside IRT 

Siden er opprettet, men ikke tatt i bruk ennå. Adm ga status i arbeidet.  

d. Sak 12/21. Regnskap 2020 

Se sak årsmøte (avsluttes som egen sak).  

e. Sak 13/21. Forslag budsjett 2021 

Se sak årsmøte (avsluttes som egen sak). 

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

Brev til rektor og prosjektansvarlig er ikke sendt enda. Anne-Lise har ikke rukket å 

følge opp 

g. Sak 23/21. SommerTrondheim 2021 

Møte avholdt 13. april med prosjektleder og IL. Info og videre framdrift. 

h. Sak 26/21. Møte kontrollutvalg – rapport og oppfølging 

Se rapport fra kontrollutvalg 020321 

Vedtak a. Til info. 

b. - Framlagt regnskap 2020 ble godkjent. Regnskapet signeres av styret og adm og 

oversendes revisor. 

- Framlagt budsjett 2021 ble godkjent med bakgrunn i framlagt langtidsbudsjett og 

økonomiutvalgets anbefaling. Idrettsrådet kan tilby Linda fast ansettelse i 60% stilling 

med bakgrunn i økonomiutvalgets anbefaling. Det forutsetter at NHO/Abelia anbefaler 

ansettelse uten utlysning av stillingen. Adm sjekker med Abelia. 

 - Saksansvarlige følger opp ansvar og forberedelser iht framdriftsplan på DB. 

c. Til info. Adm jobber videre med siden og kommer tilbake til dato for lansering. 

d. Se sak årsmøte. Avsluttes som egen sak.  

e. Se sak årsmøte. Avsluttes som egen sak. 

f. Anne-Lise følger opp saken 

g. Til info. 

h. Kontrollutvalgets rapport tas til etterretning. Konklusjon under sak 2 – håndtering av 

momskompensasjon følges opp med sak på strategisamling etter avholdt årsmøte.    

 

Sak 

39/21 

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

beslutning 

a. Planprogram PIF – høring 

Info møte avholdt med TK, kretser og IL 7. april. Frist uttalelse 2. mai. 28 deltakere. 

Se: www.trondheim.kommune.no/idrettsplan 

b. Strindamarka næranlegg – retningsvalg 

Se utkast PS og innkomne uttalelser fra idrettslagenes anleggsutvalg og skikrets. Adm 

innkaller til møte mellom partene. 

c. PS. Retningsvalg og prioritering kommunal støtte private idrettshaller  

d. Skytehall Granåsen - finansiering 

Privat medfinansiering og mulighet for interkommunalt samarbeid. 

Status fra Anleggsutvalget. 

e. Ekstra midler sommer svømmehall 2021 – fordeling. 

Status fra adm. Tildeling ikke foretatt ennå. Skal timene tildeles særkrets etter 

aktivitetstall, eller skal de tildeles etter søknad tiltak i SommerTrondheim? 

f. PS. Lade idrettspark. Unntak fra retningslinjer om store konserter 2022 

Uttalelse sendt 22. mars. Pga endringer innenfor konsertmarkedet er det ikke nå 

behov for unntak fra retningslinjene. Berørte idrettslag/kretser/regioner varsles av 

adm. 

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.idrettsråd.no/trondheim/
https://sommertrondheim.no/
https://www.dropbox.com/s/7oa548h94kv2h5a/Rapport_kontrollkomite_020321%20sign%20a.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/8wc17lud00z3bzs/AABLBnQbVe1Hh_J4n0Cp2M9Ia?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/8wc17lud00z3bzs/AABLBnQbVe1Hh_J4n0Cp2M9Ia?dl=0
http://www.trondheim.kommune.no/idrettsplan
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g. PS. Nidarvoll – investeringsbeslutning skole og idrettshall  

Uttalelse sendt 24. mars 

h. PS. Nidarvoll rehab.senter – investeringsbeslutning  

Uttalelse sendt 24. mars 

 

Vedtak a. AU følger opp og gir uttalelse i saken. 

b. Areal- og anleggsutvalget følger opp og utarbeider uttalelse. 

c. Areal- og anleggsutvalg inhabil. AU behandler saken og sender uttalelse senest 19/4. 

d. Areal- og anleggsutvalg følger opp inn mot TRIK, andre IR og skytterkretsen og 

utarbeider uttalelse når saken kommer opp til videre politisk behandling.  

e. Ekstra timer tildeles særkrets etter aktivitetstall på samme måte som i 2020. Adm 

følger opp og gjennomfører fordeling. 

f-h. Til info. 

 

Sak 

40/21 

Infosaker fra adm og styret - info 

a. Presentasjon for ungdommens bystyre 23. mars 

Ønsker samarbeid. Spesielt interessert i inkludering og anlegg. Anne-Lise 

b. TRIK infobrev nr 3/21 

c. Kvartalsmøte TRIK. IR fellesmøte 15. april kl 1700-1800 

Invitasjon sendt styret. Alle som kan oppfordres til å delta. 

d. LAM. Prosedyrer tildeling 2021 – infobrev fra NIF 

e. Møte Vassfjellet Vinterpark 17. mars 

Se presentasjon 

f. Møte Trygg/Lade 17. mars 

Se presentasjon  

Vedtak / 

konkl 

a. Til info. 

b. Til info. 

c. Til info 

d. Info tas til etterretning. 

e-f. Til info. 

 

Sak 41/21 Eventuelt 

 a. Gjennomgang videre møteplan 2021 – info  

b. Innspill TK budsjett TK 2022 – til kommunedirektøren  

 

Vedtak a. Møteplan oppdateres i DB. 

b. Økonomiutvalget legger fram forslag på styremøte 5/21 – 19. mai. 

 

 

Merk:  

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

hvis det er sakspapirer dere savner. 

 

Møteplan IRT 2021 

 

 

Anne-Lise Bratsberg /s/      Bjørn Kilskar 

leder Idrettsrådet i Trondheim      daglig leder  

mailto:ir.trondheim@idrettsforbundet.no
http://www.ir.trondheim.no/
https://www.dropbox.com/sh/9a3x8sx2mncapf2/AADyuCkZm5-_bvekOzB30tcba?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/om120l7vsgtx5zm/AAAFA00UB21GQ-81VVUsv4Bha?dl=0

