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IDRETTENS HEDERSKVELD 2011 - SØKNAD OM STØTTE
Arkivsaksnr.: 11/40110
Forslag til vedtak:
Formannskapet ser positivt på arrangementet ”Idrettens hederskveld” og ønsker å støtte opp om
tiltaket, men finner ikke å kunne tildele midler ut over kr 50 000 som er avsatt i budsjettposten
Støtte til arrangement 2011

Saken gjelder
Trondheim kommune har mottatt en søknad fra Sør-Trøndelag Idrettskrets hvor det søkes om støtte
på kr 100 000 til arrangementet Idrettens Hederskveld.
Bakgrunn
I ”Idrettspolitisk manifest for Trøndelag, pkt II”, heter det følgende:
Vi vet at foreldre, trenere og tillitsvalgte har stor betydning for barn og unges mulighet til fysisk
aktivitet og mestringsglede. Derfor vil vi arbeide for økt status av frivillige ved bl.a å støtte
etablering av en trøndersk ildsjelpris. Idrettskretsene vil arbeide for å forenkle frivillighetsarbeidet
i idrettslagene gjennom å utvikle enkle og gode administrative systemer og bidra til økt kompetanse
for foreldre, trenere og tillitsvalgte.
Med bakgrunn i dette er det gjort flere tiltak de siste årene nettopp for å sette fokus på idrettens
betydning og for å heve statusen på det arbeidet som gjøres av ildsjeler, av frivillige lag og
organisasjoner.
Trøndersk idrettsgalla ble arrangert i årene 2006 – 2008 i Trondheim Spektrum med høy standard på
prisutdeling, mat og underholdning. Kostnadene var høye, og idrettsgallaen klarte ikke å holde
budsjettrammene.
I 2010 arrangerte Sør-Trøndelag idrettskrets Idrettens Hederskveld, et enklere konsept med større
fokus på å hedre idrettsprestasjoner og frivillig arbeid. Dette er forankret i idrettskretsens
langtidsplan.
Planer framover
Idrettens hederskveld har et vesentlig enklere konsept med et budsjett på kr. 700 000. De 26
Idrettsrådene blir i større grad involvert, og det er spesielt fokus på ”grasrota”.
Arrangementet er tenkt gjennomført på Britannia Hotell 21.oktober 2011. Det er planlagt som et
todelt arrangement hvor del 1 skal være prisutdeling og gratis inngang, mens del 2 er festmiddag
med underholdning, da med en egenandel.
Til forskjell fra i fjor får ikke arrangementet tilskudd fra Idrettsbingoen, da den gikk med
underskudd sist år. For å opprettholde samme nivå som i fjor, fordrer det et mersalg mot
Saksfremlegg - arkivsak 11/40110
173128/ 11

1

Trondheim kommune
samarbeidspartnere på kr. 300 000.
Trondheim kommune støttet idrettsarrangementet i fjor med kr 50 000, det samme som SørTrøndelag fyllkeskommune bidro med. I år har fylkeskommunen, den 23.august, vedtatt å støtte
arrangementet med kr 100 000.
I og med at dette er et samarbeidsprosjekt mellom idrettens organisasjoner, det offentlige og andre
samarbeidspartnere, velger Rådmannen å legge fram saken for politisk drøfting og vurdering.
Vurdering
I idrettspolitisk manifest for Trøndelag er frivillighet ett av hovedpunktene, der det pekes på at
frivilliges arbeid bør få økt status og oppmerksomhet. Idrettens hederskveld kan gi ekstra
oppmerksomhet rundt engasjementet og det frivillige arbeidet lokalt. Trondheim kommunes
idrettsstipend ønskes også utdelt på et slikt fellesarrangement.
Det kan se ut som de grepene som nå blir tatt vil forenkle og forbedre arrangementet, og at idretten
tar full kontroll på innhold og økonomi. På sikt må idrettskretsen arbeide for flere langsiktige
sponsoravtaler, slik at behovet for offentlig støtte blir mindre.
Rådmannen synes at innrettingen på idrettens hederskveld har blitt svært positiv, og fjorårets
arrangement ble også godt mottatt både av idrettsutøverne selv og av idrettens støttespillere.
Rådmannen har likevel bare avsatt 50.000 kroner til formålet, og har ingen mulighet til å
omdisponere fra andre områder på idrettsbudsjettet.
Konklusjon:
Rådmannen ser positivt på at Idrettens hederskveld 2011 arrangeres, men ut fra mangel på
disponible midler, finner en ikke å kunne innstille på positivt vedtak til årets arrangement utover de
50 000 som allerede er bevilget gjennom budsjett 2011.

Rådmannen i Trondheim, 09.09.11
Morten Wolden
kommunaldirektør

Mona Rise Fjærtoft
rådgiver

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
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