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Sakens bakgrunn og innhold:
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.

Rissa kommune har vedtatt retningslinjer for anleggspolitikken i kommunen i samråd med Rissa Idrettsråd.
Disse fremgår av kommunens kulturplan 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.
Kulturplanens 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 2018 har det kommet inn 6 søknader fra Rissa i kategorien ordinære anlegg. Disse er:


Haugamyra skianlegg – garasje/lager – fornyet søknad. Søker: Stjørna IL
Garasjen/lageret brukes til løypemaskina og diverse utstyr til lysløypa. Garasjen er ferdigbygd, men
søknaden har stått lenge i kø for å få spillemidler. Stjørna IL arrangerte i 2017 barn i løypa 7 kvelder
med 72 deltakere. I følge idrettsregistreringen har de 64 medlemmer som deltar på lagets skiaktiviteter.
Totalkostnad: 263.750,- Søknadssum: 88.000,-



Breimyra skyteanlegg – rehab. 300m – fornyet søknad. Søker: Stadsbygd Skytterlag
Stadsbygd Skytterlag er registrert med 22 medlemmer under 19 år. Rehabilitering er ferdig, men denne
søknaden har også stått lenge i kø for å få spillemidler.
Totalkostnad: 287.510,- Søknadssum: 45.000,-



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 163 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 62 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.


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 14 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,-



Breimyra skyteanlegg – innendørsbane 15m. Ny søknad. Søker: Stadsbygd Skytterlag.
Info om laget er allerede beskrevet i punkt 2. Søknaden er foreløpig avslått på grunn av at prosjektet er
igangsatt uten idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. Søker har levert klage til departementet som nå
er under behandling. Søknaden kan tas med under forutsetning av at deres klage blir tatt til følge.

Det har kommet inn 1 søknad i kategorien nærmiljøanlegg:


Tursti Marna bru – Føll. Ny søknad. Søker: Fosen Turlag
Fosen turlag søker om midler til sti i fra Marna bru ved Skauga og videre til Føll. Turstien har god
tilgang i fra Årnset byggefelt. Stien blir på ca. 1,3 km. Stien vil ha enkel oppbygging med grus og duk,
men også større grep med bruer og klopper. Stien skiltes etter nasjonal standard.
Totalkostnad: 173.089,- Søknadssum: 87.000,-

Vurdering:
Etter en vurdering ut i fra anleggspolitiske mål og aktivitetsnivå legger administrasjonen frem følgende forslag
til prioritering:
Rissa Ordinære anlegg

Søker

Søknadsbeløp

1

Haugamyra skianlegg - garasje/lager

Stjørna IL

Fornyet

kr

88 000,00

2

Breimyra skyteanlegg - rehab. 300m

Stadsbygd Skytterlag

Fornyet

kr

45 000,00

3

Basishallen inkl. sosiale rom og garderobesett

Rissahallen SA

Fornyet

kr 5 500 000,00

4

Basishallen - skyteanlegg

Rissahallen SA

Fornyet

kr 1 000 000,00

5

Rissa Seilforening - båthus

Rissa Seilforening

Ny

kr

800 000,00

6

Stadsbygd Skytterlag - innendørsbane 15 m

Stadsbygd Skytterlag

Ny

kr

558 000,00

Fosen Turlag

Ny

kr

87 000,00

Nærmiljøanlegg
1

Tursti Marna bru - Føll

Haugamyra garasje/lager og Breimyra skyteanlegg rehab. 300m er flyttet til topps med forhåpninger om å få
utløst disse tilskuddene og ferdigstille prosjektene økonomisk. Disse prosjektene har støtt lenge i kø og det
hadde vært fint å få de ut av «systemet». Deretter venter basishallen og skyteanlegget i basishallen, samt
båthuset til seilforeninga. Når det gjelder basishallen er det helt klart en sammenheng mellom behov,
aktivitetsnivå og anlegg. Rissa seilforeninga har en mindre medlemsmasse, men anlegget dekker lagets behov
samt at den utfyller den eksisterende anleggsmassen i kommunen. Det tas forbehold om skytterlagets
innendørsbane på grunn av klagen som er under behandling. Det stilles likevel spørsmål til behovet for en
innendørsbane når ny innendørsbane i basishallen er ferdig hvor det også er ledig kapasitet.
Når det gjelder nærmiljøanlegget tursti Marna bru – Føll er det et positivt tiltak som legger til rette for
egenorganisert aktivitet i nærheten av der folk bor.
Rissa Idrettsråd prioriterte i sitt møte 01.11.2017 spillemidlene likelydende med administrasjonens forslag. Se
for øvrig referatsak i fra Idrettsrådet.
Rådmannens innstilling:
Spillemiddelsøknadene i Rissa prioriteres i henhold til framlagte liste. Stadsbygd Skytterlags søknad om
innendørsbane 15m tas med under forutsetning av at deres klage tas til følge.

