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“Driftsmodeller for idrettsanlegg”

Enhet idrett og friluftsliv v/ Jorid G. Ferner



Organisasjonsstruktur – Idrett og friluftsliv i 
Trondheim kommune

Ordfører Rita Ottervik

Rådmann Morten Wolden

Kommunaldirektør Ola By 
Rise

Enhetsleder Knut Kvaran
Trondheim kommune



Enhet idrett og friluftsliv
- Enheten ble opprettet 1.8.2010.

- Består av 1 leder, 6 rådgivere og 1
administrativ konsulent.

- Investeringsbudsjett  – 199 mill kroner.

- Driftsbudsjett – 121 mill kroner.

Trondheim kommune



Bestiller/ utfører/ drifter
 - Trondheim bydrift (2) og Trondheim eiendom 

(10) har driftansvaret i de kommunale haller.

- Idrettslag har tilsyn (2011) i 10 kommunale 
haller 

- arbeidsinstruks

- sikkerhetsrutiner

Avsatt kr.2,7 mill i budsjettet 

Trondheim kommune



Trondheim kommune

 
Generell arbeidsinstruks for hallvakter/ tilsyn 
 (må tilpasses lokale variasjoner) 

1. Som hallvakt skal du bidra til å holde anlegget ryddig, samt rettlede  
brukere/leietakere, være synlig, ivareta sikkerheten. 

2.    Fått opplæring før sin vakt, dokumenteres og arkiveres.

3.    Melde om evt. avvik/ mangler og sjekke HANO (aktiviteskalender).

4.    Gjennomføre generelle oppgaver, renholdsoppgaver.

5.    Brannvern.



Trondheim kommune

Sikkerhet i idrettshallene, F.sak 12.04.16

Trondheim kommune ønsker økt fokus på 
sikkerhet i idrettshallene. 
For å klare dette er vi avhengige av at ALLE 
brukere av hallene tar ansvar. 
Med andre ord er det også DITT ansvar å sørge 
for at håndballmål, basketkurver og annet utstyr 
er forsvarlig sikret! 



Idretten bygger haller

Kommunens handlings- og økonomiplan 
2015-2018 ble følgende vedtatt:

“Sentrum-venstrepartiene ønsker et tettere samarbeid 
med idretten slik at vi sammen får bygd flest mulig 
anlegg for idrett og fysisk aktivitet….Idretten bør få en
enda mer sentral rolle i utviklingen av planer for, og 
gjennomføring av, utbygging av anlegg. Kommunen bør 
utrede videre modell for samarbeid, der det ytes større 
spillemiddelandel kombinert med driftstilskudd til 
lagene…..”



Plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2020

Mål 5 i PIF-plan:

”Trondheim kommune har utviklet et tilskuddssystem for 
investering og drift som gjør det lettere for idrettslagene 
å investere i og drifte egne anlegg”.



Ambisjoner i perioden - hallstrategien

-Det bygges 15 nye flater i flerbrukshaller i kommunal, 
fylkeskommunal eller idrettslagenes regi.

-Det bygges 2 nye basishaller.

-Kommunen skal gi støtte ut over SM, dekke 
rekkefølgekrav og inngå leieavtaler for skolebehov.

-Kommunen skal bistå idrettslagene i reguleringsarbeidet.



Idretten bygger haller
Formannskapet behandlet 07.06.16 sak 147/16 
Samspill mellom TK og idrettslag ved bygging og 
finansiering av idrettshaller.

Bystyret behandlet 27.10.16 sak 153/16 
Avtaler mellom kommunen og idrettslag ved bygging av 
idrettshaller i regi av idrettslag.



Tilskudd 

Trondheim kommune:

19,5 mill i investeringstilskudd

10% kom.andel av spillemidlene

Kommunal garanti på lånetilsagn

Gratis festeavtale i 30 år

Rekkefølgekrav iht reguleringsbestemmelsene

Staten:

Spillemidler

Momskompensasjon



Trondheim kommune

TK benytter hallen på hverdager mellom 
08.00-15.30 i perioden 20.8-20.6.

TK har rett på inntil 28 t/u til hallfordeling i 
idrettsperioden etter kl.16.00 samt helg.

Øvrig halltid disponeres av idrettslaget. 



Lade sambrukshall februar 18



For mer informasjon ta kontakt med

Jorid G. Ferner
jorid.ferner@trondheim.kommune.no


	Tom side



