Trondheim kommune

Saksframlegg
KOMMUNALE UTLEIEPRISER - IDRETTSANLEGG
Arkivsaksnr.: 11/2907
::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet vedtar pris for leie av kommunale idrettsanlegg, samfunnshus og Husebybadet slik det er
vist i vedlegg 1.

::: Sett inn innstillingen over denne linja

... Sett inn saksutredningen under denne linja
Saken gjelder
Årlig prisjustering av utleiesatser. De foreslåtte prisene i denne saken omfatter; leie av idrettsanlegg for
arrangement og kommunale tjenester knyttet til disse, samfunnshus og billettpriser i Husebybadet.
Prinsippene for kommunal utleie og prissetting er tidligere fastsatt gjennom Bystyrevedtak, sak 67/10,
behandlet 17. juni 2010.
Fakta
Prisene, som skal reflektere gjeldende utgiftsnivå generelt, justert ut fra en kommunal deflator på 2,8
prosent. Prisstigningen er noe mindre enn i foregående år. Prisøkningen er avrundet der dette er naturlig.
For foregående år ble det gjort særskilte justeringer av prisene for enkelte driftsobjekt. Dette gjaldt spesielt
Husebybadet, parkering på stadion i forbindelse med kommersielle arrangement i Trondheim Spektrum,
kommersielle arrangement i kommunale idrettsanlegg og parkering i marka. For 2011 er det ingen forhold
som tilsier prisøkning utover 2,8 prosent.
Nytt utleieobjekt fra oktober 2010 er Ranheimshallen. Leiesatsen er satt ut i fra normalprisene ved de
øvrige kommunale idrettsanlegg. Nye utleieobjekt som eventuelt kommer til i løpet av 2011, vil bli prissatt
etter samme prinsipp.
Gjeldende prinsipp og praksis for fri hall og baneleie i Trondheim kommune står fast.
Vurdering
Den generelle lønns- og prisveksten, har vært ,og forventes å fortsatt være, moderat, også innenfor dette
området. Den kommunal deflatoren på 2,8 prosent legges derfor til grunn for justeringen av prisene for leie
av kommunale idrettsanlegg, samfunnshus og Husebybadet.
Konklusjon
De foreslåtte prisene vedtas å gjelde fra og med 01 januar 2011.
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Rådmannen i Trondheim, 18. januar 2011

Morten Wolden
rådmann/kommunaldirektør

Ellen-Birgitte Strømø
enhetsleder Idrett, Park og Friluftsliv

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
Vedlegg: Priser for kommunale idrettsanlegg 2011
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