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Prioritering av spillemiddelsøknader i Indre Fosen for
søknadsåret 2019
Rådmannens forslag til vedtak:
Spillemiddelsøknadene i Indre Fosen prioriteres i henhold til framlagte liste.

Oppsummering:
Etter en vurdering ut i fra anleggspolitiske mål og aktivitetsnivå legger
administrasjonen frem følgende forslag til prioritering:
Pri
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ordinære anlegg
Leksvikhallen – svømmehall inkl.
sikkerhet, stupetårn, sosiale rom og
styrketreningsrom
Rissahallen - Basishallen inkl.
sosiale rom og garderobesett
Trøa stadion – klubbhus
rehabilitering inkl nye garderober og
lager
Rissahallen - Basishallen skyteanlegg
Leksvikhallen – opplærings-basseng
inkl rullestolrampe og hev/senkbunn.
Leksvikhallen – aktivitetssal inkl.
garderober
Leksvik skisenter – omlegging av
løype inkl. lys – i løypa
Breimyra skyteanlegg – elektroniske
skiver på innendørs bane
Leksvik skisenter – omlegging av
løype inkl. lys - innkomst

Søker
Indre Fosen kommune

Fornyet

Søknadsbeløp
25 870 000

Rissahallen SA

Fornyet

5 500 000

Leksvik IL

Fornyet

1 630 000

Rissahallen SA

Fornyet

1 000 000

Indre Fosen kommune

Fornyet

6 760 000

Indre Fosen kommune

Fornyet

2 210 000

Leksvik IL

Ny

674 000

Stadsbygd Skytterlag

Ny

264 000

Leksvik IL

Ny

504 000

1

10
11

Fallet ved Botn - båthus
Leksvikhallen – rehabilitering inkl.
universell utforming og brannsikring

Rissa Seilforening
Indre Fosen kommune

Fornyet
Ny

800 000
3 000 000

Saksutredning
Bakgrunn for saken
Hvert år fordeles midler fra overskuddet til Norsk Tipping til anlegg for idrett og fysisk
aktivitet. Med midlene ønsker staten å oppnå blant annet følgende sentrale mål:
- Staten har et særlig ansvar for å nå målgruppen barn og unge, 6-19 år, personer med
nedsatt funksjonsevne og inaktive
- Anleggsutbyggingen skal gi flest mulig anledning til å drive idrett og fysisk aktivitet
- Anleggstyper som harmonerer med aktivitetsprofilen til barn og ungdom prioriteres
spesielt. Videre satses det på anleggstyper som kan brukes av mange og som gir
mulighet for egenorganisert aktivitet.
Indre Fosen kommune har ikke enda en felles vedtatt kulturplan. Gamle Rissa kommune
vedtok retningslinjer for anleggspolitikken i kommunen i samråd med gamle Rissa Idrettsråd.
Disse fremgår av Kommunedelplan for kultur 2012-2016. Her ligger blant annet mål om
hovedanlegg innenfor hver idrettsgren, men anlegg skal også utvikles med bakgrunn i
befolkningsgrunnlag og det relative aktivitetsnivå.
Retningslinjer for gamle Leksvik kommune ligger i Kommundelplan for anlegg og områder
til idrett og friluftsliv 1997 - 2017, og her ligger blant annet mål om å medvirke til en
samordnet utbygging av anlegg og områder (idrett, friluftsliv, skole, helsesport m.v.) og om at
idrettsaktiviteter som mangler anlegg prioriteres ved søknad om spillemidler. Fra tidligere
Nord-Trøndelag fylkeskommune tar vi også med oss prinsipper om ansiennitet.
Kulturplanenes handlingsprogram er en prioritert liste over innkomne søknader. Anlegg det
søkes om spillemidler til innarbeides der. Det er 2 kategorier: Ordinære anlegg (større anlegg
og rehabiliteringer) og nærmiljøanlegg (mindre anlegg for egenorganisert aktivitet).
For søknadsåret 2019 har det kommet inn 11 søknader fra Indre Fosen i kategorien
ordinære anlegg. Disse er:






Basishall inkl. sosiale rom og ekstra garderobesett. Fornyet søknad. Søker:
Rissahallen SA En basishall er en hall med fastmontert utstyr for turn. Rissa Turn er
naturlig nok største bruker av basishallen. Rissa Turn er registrert med 180
medlemmer fra 6-19 år. Basishallen inkl. garderober leies av Åsly skole.
Totalkostnad: 22.558.065,- Søknadssum: 5.500.000,Basishall – skyteanlegg, innendørsbane 15m. Fornyet søknad. Søker: Rissahallen
SA Innendørsbanen ligger i 2 etg. i basishallen. Rissa Skytterlag er primære
brukere/leietakere av anlegget. Rissa Skytterlag har 46 medlemmer under 19 år.
Skytterlagets ungdom deltar både på egne og andres arrangementer. I tillegg legger
skytterlaget til rette blant annet til skyting for elever på Åsly skole og i aktiv ferie i
regi av Frivilligsentralen. Totalkostnad: 4.045.148,- Søknadssum: 1.000.000,Breimyra skyteanlegg – elektroniske skiver på innendørsbane 15m. Ny søknad.
Søker: Stadsbygd Skytterlag. Stadsbygd skytterlag har 21 medlemmer under 19 år.

















Laget ønsker å legge til rette for rekruttering, og ser innendørsbane som et viktig
element i dette. Totalkostnad: 790.000,- Søknadssum: 264.000,Leksvik skisenter – omlegging av trase og lys – i løypa. Ny søknad. Søker:
Leksvik Idrettslag. Skiløypa i Leksvik har ikke god nok utforming etter dagens
standard. En omlegging av løypetraseen er nødvendig for å få nye godkjenninger.
Det er foreslått løst med en omlegging ute i løypa, samt en omlegging ved og av
innkomstområdet. Leksvik Idrettslag – Ski har 150 deltakere under 19 år.
Totalkostnad: 2.022.194,- Søknadssum: 674.000,Fallet– båthus. Ny søknad. Søker: Rissa Seilforening Rissa Seilforening har lenge
ønsket et båthus og klubbhus i nærheten av Botn i forbindelse med sin aktivitet. Det er
behov for å lagre båtene innomhus for å ivareta dem best mulig. I dag ligger de ute og
det er stor slitasje og upraktiske forhold for aktiviteten. I tillegg har medlemmene
behov for en varmestue og omkledningsrom. Rissa Seilforening er registrert med 20
medlemmer under 19 år. Anlegget utfyller den samlende anleggsmassen i kommunen.
I tillegg legges det til rette for enklere tilgang til Botn for allmennheten.
Totalkostnad: 2.400.000,- Søknadssum: 800.000,Leksvik skisenter – omlegging av trase og lys – innkomst. Ny søknad. Søker:
Leksvik Idrettslag. Se mer info under relatert søknad ovenfor. Totalkostnad:
1.511.213,- Søkndassum: 504.000,Trøa stadion – klubbhus; rehabilitering, etablering garderober, etablering lager.
Fornyet søknad. Søker: Leksvik Idrettslag. Leksvik Idrettslag – Fotball, har 190
deltakere under 19 år. Klubbhuset på Trøa er i dag gammelt og for lite, og fyller ikke
de behov laget har. Nye garderober, lager og en rehabilitering av eksisterende bygg
vil gjøre det enklere å drive ønska aktivitet på Trøa. Totalkostnad: 4 894 437,Søknadssum: 1 630 000,-.
Leksvikhallen – svømmehall med sikkerhets/overvåkingsutstyr, stupetårn, sosiale
rom, styrketreningsrom. Fornyet søknad. Søker: Indre Fosen kommune. Leksvik
trenger nytt svømmeanlegg både til skole og fritid. Indre Fosen kommune har ikke fra
før et hovedanlegg for svømming. Samordnet utbygging med andre tilbud og
tjenester. Totalkostnad: 97 192 998,-. Søknadssum: 25 870 000,-.
Leksvikhallen – opplæringsbasseng med rullestolrampe og hevd-/senkbar
bunn/brygge. Se over. Fornyet søknad. Søker: Indre Fosen kommune.
Totalkostnad: 4 891 437,-. Søknadssum: 1 630 000,Leksvikhallen – garderober og aktivitetssal. Fornyet søknad. For en del aktiviteter
både innenfor idrett og annen kultur er det behov for en mindre sal i tillegg til
eksisterende sal i Leksvikhallen. Søker: Indre Fosen kommune. Totalkostnad:
1 511 213,-. Søknadssum: 504 000,Leksvikhallen – rehabilitering. Ny søknad. Eksisterende bygningsmasse i
Leksvikhallen trenger rehabilitering både generelt av flater, samt for å gi universell
utforming og øke brannsikkerhet. Gjennomføres sammen med de ovenstående
prosjekter da det er fornuftig siden de også påvirker den gamle bygningsmassen.
Søker: Indre Fosen kommune. Totalkostnad: 13.271.007,- Søknadssum:
3 000 000,-.

Det har ikke kommet inn søknader i kategorien nærmiljøanlegg.
Eksisterende planer
Kommunedelplan for kultur og Kommundelplan for anlegg og områder til idrett og friluftsliv

Uttalelse fra andre utvalg

JA/NEI

Idrettsrådet

JA

Vurdering/alternative løsninger
Det er mange av årets søknader som har en helt klar sammenheng mellom behov,
aktivitetsnivå og anlegg. Rissa IL, Leksvik IL og Rissa Skytterlag sine brukergrupper
av både turnanlegget og skyteanlegget i Basishallen, klubbhuset på Trøa og løypene
på Leksvik skisenter er meget store og favner barn i stor grad, og det var klart behov
for nye anlegg for å dekke dette behovet. Rissa Seilforening og Stadsbygd
Skytterlag har mindre medlemsmasse, men anlegget dekker lagenes behov, samt at
de utfyller de eksisterende anleggsmasser i kommunen, selv om man kan stille
spørsmål til behovet for en innendørs bane på Breimyra når det er ledig kapasitet på
ny innendørsbane i Basishallen.
Dagens svømmebasseng i Leksvik er gammelt og lite fornuftig å rehabilitere, så i
prosess med alternativer, ble det vedtatt bygging av en ny svømmehall med både
svømmebasseng, stupetårn og opplæringsbasseng med tilpasningsfunksjoner.
Svømmeanlegget bygges i tilknytning til idrettshallen og gir rom for styrketreningsrom
og for en aktivitetssal som kan brukes til både idrett og annen kultur, og det
sambygges også nye arealer til bibliotek, kulturskole, fysioterapi mv. Samlet sett en
bygningsmasse med vid og god flerbruk som man forventer vil stimulere til økt
aktivitet over det hele. Man har tidligere ikke hatt hovedanlegg for svømming i
kommunen, så den status er nå gitt svømmeanlegget i Leksvik, som i sin utforming
vil favne brukergrupper bredt, både barn og unge, voksne, eldre og
funksjonshemmede. Anlegget fikk også fra departementet status som
interkommunalt anlegg for gamle Rissa og Leksvik kommuner. Søknad om
rehabilitering/oppgradering i eksisterende bygningsmasse Leksvikhallen ble levert en
stund etter kommunal søknadsfrist. Vi har likevel valgt å ta den med som siste
prioritet, siden den rakk å bli registrert inn som 2019-søknad i
saksbehandlingssystemet for spillemidler.
Generelt er nye søknader prioritert lenger ned enn fornyede søknader, med unntak
av Rissa Seilforening sin søknad til Båthus. Denne er prioritert langt ned da den er
avhengig av å få vedtatt reguleringsplan før den kan igangsettes.
Rissa Idrettsråd prioriterte i sitt møte 31.10.2018 spillemidlene med noen forskjeller
fra administrasjonens forslag:
-Leksvikhallen – svømmehall mm. prioritert som nr. 4.
-Båthus Fallet ikke prioritert pga manglende reguleringsplan.
-Leksvikhallen – rehabilitering ikke prioritert da den ikke var kommet inn enda.
Siden de to sistnevnte søknadene er satt sist fra administrasjonens side, så
representerer de likevel ikke et avvik fra Idrettsrådets prioriteringer. Leksvikhallen –
svømmehall mm. gis imidlertid høyere prioritet enn Idrettsrådets innstilling.

Se for øvrig referatsak i fra Idrettsrådet.

