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Saksdokumenter vedlagt:
Vedlegg:
1 Uttalelse til formannskapet i forbindelse med søknad om tilskudd til nytt kunstdekke på
fotballbanen i Nybergsund
2 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 - oppdatert 31.12.2017
Øvrige saksdokumenter:
Rådmannens innstilling:
Under forutsetning at prosjektet blir fullfinansiert gir Trysil kommune et tilskudd til nytt kunstgress på
Nybergsund stadion tilsvarende kr 750 000.
Midlene tas fra frie disposisjonsfond.
Trysil kommune ønsker å være delaktig når treningstider for sesongen 2019 blir fordelt.

Trysil kommune
Jan Sævig
rådmann
(Dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor uten signatur.)

Bakgrunn
Søknaden fra Nybergsund IL om tilskudd til nytt kunstgress på Nybergsund stadion ble første gang
behandlet av formannskapet i møte den 3.7.2018. Det ble da fattet følgende vedtak:
Saken utsettes.
Formannskapet ber om å få framlagt en sak der framtidig anleggsstruktur for idretten i Trysil beskrives.
Det er en forutsetning at idrettsrådet og breddeidretten involveres i dette arbeidet.
Saken legges fram til ny behandling i løpet av oktober 2018.
For å følge opp vedtaket er Trysil Idrettsråd bedt om å komme med en uttalelse. Svarbrev fra
Idrettsrådet v/leder Terje Hagen er vedlagt saken.
Som bakgrunn til saken henvises det også til «Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028»
som også er vedlagt. Denne planen ble vedtatt av kommunestyret den 20.12.2016. I planen er det listet
opp framtidige mål og muligheter for idretten i kommunen, både når det gjelder aktiviteter og anlegg.
Planen oppdateres årlig og siste oppdatering ble foretatt pr 31.12.2017. Denne planen legges til grunn
når det gjelder fordeling av kommunale midler til idrett og når det gjelder prioritering av statlige
spillemidler.

Vurdering
Det ble drøftet med leder i Idrettsrådet hvorvidt man, som en oppfølging av formannskapets vedtak
3.7.18, skulle involvere breddeidretten i en uttalelse som gjaldt den framtidige anleggsstrukturen i Trysil.
Det ble sammen med leder konkludert med at dette ikke synes nødvendig siden den nye
«Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028» hadde en bred involvering i forhold til
framtidige prioriteringer for idrettsanlegg. Kommunedelplanen ble utarbeidet gjennom en grundig
prosess der alle idrettslag tilknyttet NIF, samt andre, ble invitert med i arbeidet. Utkastet til plan var på en
6 ukers offentlig høring, før den ble vedtatt av kommunestyret 20.12.16. En oppdatering ble foretatt pr
31.12.2017.
Idrettsrådet skal representere alle idrettslag, også breddeidretten. Skulle det nå gjennomføres en ny full
involvering ville dette være å betrakte som en helt ny planprosess. Dette synes ikke å være nødvendig
siden vi har en helt fersk kommunedelplan. Idrettsrådet mener at Trysil kommune kan støtte seg til
planens prioriteringer når det gjelder vurdering av tilskudd til nytt kunstgress på Nybergsund stadion.
Styret i idrettsrådet behandlet denne saken i sitt møte den 30. august. Der fattet man følgende
enstemmige vedtak:
Styret vil med henvisning til kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet, og de mål som er satt i dette
dokumentet, støtte innstillingen fra rådmannen om å bevilge et kommunalt tilskudd på kr 750.000,- til nytt
kunstdekke på stadion i Nybergsund.
Styreleder gir kommunen et skriftlig svar på bakgrunn av dette og den drøftingen styret hadde i
styremøtet.
Det vises videre til disse kapitlene i planen som understøtter innstillingen:
- Kapittel 3 som beskriver planens mål og satsingsområder, inkl. handlingsplan.
- Kapittel 7 som beskriver dagens anleggssituasjon og økonomiske støtteordninger til utvikling av
anlegg.
Planen oppfordrer også idrettslagene til et bedre og tettere samarbeid om utvikling og bruk av større
anlegg.
Idrettsrådet støtter med andre ord innstillingen i saken, slik den ble lagt fram til behandling 3.juli 2018.
Rådet har det syn at et tilskudd til nytt kunstgress på Nybergsund stadion er i samsvar med intensjoner
og prioriteringer i Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet.

Siden saken ble behandlet i formannskapet den 3.juli har Nybergsund IL Trysil de første par
ukene i august lagt nytt kunstgress på Nybergsund Stadion. Klubben tok ikke «tjangsen» på at
fotballforbundet ikke ville godkjenne eksisterende banedekke for spill våren 2019. Rådmannen
er gjort kjent med at klubben har lånefinansiert store deler av utbyggingskostnadene.
I forbindelse med at formannskapets behandling av saken skulle refereres til kommunestyret
2.10.2018 (RS 18/8) kom ungdomsrådet med følgende innspill:
Ungdomsrådet mener at kommunen bør gå inn og gi tilskudd til kunstgresset, men at det er
viktig at det blir klare retningslinjer for bruk slik at barn og unge fra alle klubber i Trysil får tilgang
til å bruke banen på rimelige vilkår. Treningstider må også fordeles rettferdig.
Kommunestyret må ved behandlingen denne gang forholde seg til de samme momentene som
formannskapet hadde til vurdering ved forrige behandling. Disse er å finne i saksframlegget fra
juli-saken.
I hovedsak vil dette være: er det riktig å gi tilskudd til et idrettsanlegg i tillegg til de midlene
kommunen gir i årlig bidrag til Idrettsfondet ved budsjettbehandlingen? I tilfelle hvor mye? Og
hvor skal midlene i så fall tas fra?
Det er to momenter som er nye siden forrige saksbehandling og som rådmannen finner det riktig
presisere og informere om. For det første er nytt dekke lagt, og dette er i all hovedsak lånefinansiert.
Videre har Trysil kommune (administrativt) gjort en avtale med Nybergsund IL om å overta det gamle
dekket til en gunstig pris for å gjenbruke dette i to ball binger og på en treningsbane.
Konklusjon
Rådmannen velger å opprettholde sin innstilling fra behandlingen i formannskapet 3.7.2018 med
følgende ordlyd:
Under forutsetning at prosjektet blir fullfinansiert gir Trysil kommune et tilskudd til nytt kunstgress på
Nybergsund stadion tilsvarende kr 750 000.
Midlene tas fra frie disposisjonsfond.
Trysil kommune ønsker å være delaktig når treningstider for sesongen 2019 blir fordelt.

