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Prioritering av spillemiddelsøknader for 2022 samt rullering av
handlingsdel delplan idrett og fysisk aktivitet 2019-2023.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Delplan idrett og fysisk aktivitet 2019-2023.
Saksopplysninger
Oppdal kommunes kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2019-2023 ble vedtatt av
kommunestyret 26.06.2019 – sak 19/89. Planen omhandler kommunens føringer innen idrett og fysisk
aktivitet, herunder mål, utfordringer og strategier. Planens handlingsdel synliggjør planlagt utbygging
av idrettsanlegg i perioden. For å søke spillemidler er det et absolutt krav at anlegg med en
kostnadsramme på over 600 000,- er den del av denne handlingsdelen. Det er for 2022 kommet inn 7
søknader (uprioritert rekkefølge):
Tiltak
Oppdal sportshall
Oppdal sykkelarena fase 1
Tennisbane (rehabilitering)
Oppdal sykkelarena fase 2
Tidtakerbu
Oppdalstrappa
Fotballhall

Søker
Trøndelag fylkeskommune
Oppdal sykkelklubb
Oppdal Racket Klubb
Oppdal sykkelklubb
Oppdal idrettslag
Venner av Oppdalstrappa
Oppdal IL

Status
Fornyet
Fornyet
Fornyet
Ny
Ny
Ny
Ny

Søknadsbeløp
11 800 000,700 000,243 000,875 000,1 580 000,750 000,5 000 000,-

Oppdalstrappa er ikke inne i delplan idrett og fysisk aktivitet 2019-2023, og må tas for å oppfylle et av
kravene som foreligger for å få godkjent søknaden. De resterende tiltakene er inne i planens
handlingsdel.
Muligheten for å søke spillemidler ble kunngjort i lokale aviser, og på kommunens nett- og
facebookside med frist 1. november. Det kan søkes om spillemidler til ordinære anlegg og
nærmiljøanlegg. I år søkes det om tilskudd til kun ordinære anlegg. Ordinære anlegg er i hovedsak
anlegg som er knyttet til organisert og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet. Som hovedregel kan det
søkes om inntil 1/3 av godkjente kostnader til ordinære anlegg. Det er rekke vilkår som må være
oppfylt for at søknadene skal godkjennes. Av de mest sentrale er følgende:



Anlegget skal utformes slik at det tilfredsstiller de størrelser og funksjoner som er nødvendige for å
gjennomføre aktiviteten anlegget er ment for. Anlegget skal i tillegg være universelt utformet.
Søker må ha rett til bruk av grunn der anlegget ligger/skal ligge i minimum 30 år.




Anlegget skal være del av en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet.
Prosjektet må være fullfinansiert.

Søknadsprosessen er som følger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Søker kontakter kommunen for å registrere anlegget i Anleggsregisteret
Søker ber om oppføring av anlegget i kommunens plan
Søknad sendes inn til kommunen innen 1. november
Kommunen gjennomgår og kontrollerer søknaden, og oversender til fylkeskommunen for
behandling innen 15. januar
Fylkeskommunen gjennomgår og behandler søknaden innen 15. april
Kulturdepartementet fordeler spillemidler til fylkeskommunen, vanligvis tidlig i mai
Fylket innvilger eller avslår søknader, og sender svar til søker innen 15. juli
Søkere som får tilskudd, ferdigstiller anlegget og reviderer sluttregnskapet før det sendes inn til
utbetaling av tilskudd.

For øvrig vises det til bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2021 fra
Kulturdepartementet for utfyllende vilkår.
Oppdal idrettsråd har behandlet saken om prioritering av spillemiddelsøknader og rullering av delplan
idrett og fysisk aktivitet i møte 10. november. Dette i henhold til samarbeidsavtalen med Oppdal
kommune. Kommunedirektøren følger tidligere praksis og tilrår deres forslag på prioritering av
spillemidler. Idrettsrådet bruker følgende prinsipper ved prioritering:




Fornyede godkjente søknader prioriteres først.
Nye godkjente søknader prioriteres deretter.
Ved likhet, prioriteres de som har vanskelige økonomiske forhold før kommunens egne anlegg.

Det mangler enkelte formaliteter på enkelte av søknadene for at de skal bli godkjent. Har man
imidlertid dette på plass innen 15. Januar kan søknadene godkjennes. Søknadene behandles dermed
som om de er orden, med forslag til tilrådning om at de faller ut om de ikke er i formell orden ved
oversendelse til fylkeskommunen.
Oppdal idrettsråd har følgende forslag til prioritering av spillemiddelsøknader for 2022:
Tiltak
Oppdal sportshall
Oppdal sykkelarena fase 1
Tennisbanen (rehabilitering)
Tidtakerbu
Oppdal sykkelarena fase 2
Fotballhall
Oppdalstrappa

Søker
Trøndelag fylkeskommune
Oppdal Sykkelklubb
Oppdal Racket Klubb
Oppdal Idrettslag
Oppdal Sykkelklubb
Oppdal IL
Venner av Oppdalstrappa

Status
Fornyet
Fornyet
Fornyet
Ny
Ny
Ny
Ny

Søknadsbeløp
11 800 000,700 000,280 000,1 580 000,875 000,5 000 000,1 250 000,-

Oppdal idrettsråd har prioritert søknadene etter oversendt informasjon og presentasjon av søknadene
fra kommunedirektøren. Idrettsrådets prinsipper ved vurdering ble henvist til i saksopplysningene, og
er fulgt.
Miljøfaglig vurdering
Alle søknader må redegjøre for hvilke vurderinger som er gjort for et mest mulig bærekraftig anlegg.
Dette er vilkår fra Trøndelag fylkeskommune. I dette ligger det at det må redegjøres for hvordan
forholdene rundt rehabilitering, arealbruk, materialvalg og energibruk er vurdert i planleggingen. Alle
nye søknader har dette vedlagt sine søknader.

Landbruksfaglig vurdering
Ingen relevante hensyn.
Folkehelsevurdering
Alle tiltakene som foreslås rullert inn vil etter kommunedirektørens vurdering bidra positivt inn mot
folkehelsa. Det er spredning og mangfold i aktivitetene det legges til rette for. Dette vil derfor bidra til
større valgmuligheter for barn og unge, og andre som ønsker å delta i fysisk aktivitet både på
organisert og uorganisert basis.
Vurdering
Oppdal kommunes delplan for idrett og fysisk aktivitet 2019-2023 har følgende hovedmålsetting: «alle
skal gis gode muligheter for å delta i fysisk aktivitet i organiserte eller egenorganiserte former».
Foreslåtte prioritering fra Oppdal idrettsråd, og de tiltak som foreslås tatt inn vil i hovedsak bidra til
denne målsettingen. Det er en god bredde og mangfold i anleggene som nå er under utvikling.
Kommunedirektøren gjør også oppmerksom på at seks av sju anlegg denne runden bygges etter
initiativ fra frivilligheten.
Søknaden om spillemidler til Oppdal sportshall er fornyet for tredje gang. En fornyet søknad betyr at
søknaden er godkjent, men ikke fått tilsagn om midler. Søknadene må så lenge man ikke har fått
tilsagn fornyes årlig. Sportshallen har stått ferdig siden 2019 og er i bruk av idretten og den
videregående skolen. Søknaden har vært formelt i orden tidligere år og det er ingen momenter som
tyder på et annet resultat i år.
Oppdal sykkelklubb sine to søknader gjelder som nevnt to faser av det samme tiltaket. Søknaden til
fase en ble godkjent i fjor, og fornyes dermed i år. Fase en er nå åpnet, og tilgjengelig for
allmennheten. Tiltaket opplever stor positiv oppmerksomhet både i næringslivet, tilreisende og
lokalbefolkning. Fase to kobles sammen med fase en og blir en videreutvikling av anlegget med flere
stier og mer variasjon i anlegget. Fase en var formelt i orden i fjor, og blir det i år også. For fase to
venter man på ny leieavtale med kommunen for det utvidede arealet, ettersom avtalen som ble inngått
tidligere gjaldt kun for fase en. Dette må behandles i formannskapet, kommer denne i orden er
søknaden godkjent.
Oppdal Racket Klubb er en nyoppstartet klubb som har tatt tak i tennisbanen ved gamle kongevegen.
Gjennom søknaden skal toppdekke og nett skiftes ut, hvorav bytte av toppdekke er den klart dyreste
kostnaden. Videre skal adkomsten forbedres, og det skal settes inn benker. Banen har forfalt over flere
år siden den ble bygget på starten av 80-tallet. Søknaden i fjor ble ikke godkjent grunnet manglende
finansiering. Dette er på plass i år, og søknaden forventes å komme i orden.
Tidtakerbua som Oppdal idrettslag bygger skal inneholde toaletter, lagerrom, tidtakerlokale,
møtelokale, og arkiv. Prosjektet har vært etterlengtet i mange år, og vil bidra til å løse
toalettutfordringene i området, samt plassmangel som idrettslagene i området har med tanke på lager
og møtelokaler. Prosjektet vil gagne mange, og forenkle arbeidet til idrettslaget med egnede lokaler.
Tiltaket mangler per 11.11.2021 fullfinansiering, men det gjenstår kun behandling i kommunestyret.
Ved positiv behandling av søknaden vil søknaden komme i orden.
Fotballhallen til Oppdal idrettslag er tenkt bygget som en «9’er» treningshall til en kostnad som per nå
er på ca 20 millioner. Et treningstilbud for fotballen også på vinterstid har vært etterspurt i flere år.
Fotballen er en stor idrett med mange spillere som vinterstid må trene i haller som ikke er tilrettelagt for
fotballen. Fotballhallen er per 11.11.2021 ikke fullfinansiert. Kommer ikke dette i orden vil søknaden bli
underkjent. Idrettslaget mangler private tilskudd og mangler avtale om låneopptak. Uten at det skal
vurderes i spillemiddelsammenheng, gjenstår det også å regulere området. Denne prosessen kan ta
om lag ett år.
Oppdalstrappas venner søker om spillemidler til å starte med byggetrinn én av prosjektet
«Oppdalstrappa». Byggetrinn én omfatter en strekning på ca 1,2-1,5 km i de mest utsatte partiene
mellom gapahuken ved Kåsrandin og videre oppover framsida. Søknaden omhandler både bygging av

den fysiske trappen og skilting/merking. Det gjenstår fullfinansiering og enkelte avklaringer rundt
prosjektet. Prosjektet ble derfor prioritert sist. Dette er imidlertid momenter som kan komme i mål før
fristen 15. januar.
Kommunedirektøren tilrår å følge idrettsrådets prioritering i henhold til samarbeidsavtalen og tidligere
praksis.
Kommunedirektørens tilråding
1. Oppdal kommunestyre vedtar følgende prioritering av spillemiddelsøknader for 2022:
1
2
3
4
5
6
7

Tiltak
Oppdal sportshall
Oppdal sykkelarena fase 1
Tennisbanen (rehabilitering)
Tidtakerbu
Oppdal sykkelarena fase 2
Fotballhall
Oppdalstrappa

Søker
Trøndelag fylkeskommune
Oppdal Sykkelklubb
Oppdal Racket Klubb
Oppdal Idrettslag
Oppdal Sykkelklubb
Oppdal IL
Venner av Oppdalstrappa

Status
Fornyet
Fornyet
Fornyet
Ny
Ny
Ny
Ny

Søknadsbeløp
11 800 000,700 000,280 000,1 580 000,875 000,5 000 000,1 250 000,-

Dersom søknadene ikke er i formell orden innen 15. Januar ved oversendelse til fylkeskommunen tas
tiltaket ut av prioriteringslista.
2. Oppdal kommunestyret innrullerer følgende tiltak i handlingsdelen til delplan idrett fysisk aktivitet
2019-2023 med følgende prioritet:
Prosjekteier
Oppdalstrappas venner

Tiltak
Oppdalstrappa

Prioritet
19

