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SØKNAD OM STØTTE TIL IDRETTSANLEGG ØYER-TRETTEN IF  
 
 
Vedlegg: 
Søknad om støtte til utvikling av nyskapende aktivitetstilbud på Øyer Idrettspark. 
NSF – Rapport om skileikanlegg på Øyer Idrettspark. 
Retningslinjer disposisjonsfond idrettsarrangement, KST-sak 76/19, 20.06.2019 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Særutskrift FSK - sak 56/22, 20.09.2022 
 
Sammendrag: 
Øyer - Tretten Idrettsforening (ØTI) søkte støtte pålydende kr. 300.000,- til nyskapende 
helårs aktivitetsarena på Øyer Idrettspark og formannskapet støttet søknaden i sitt møte 
20.09.2022. Vedtaket må omgjøres da støtten ikke kan tas fra idrettsarrangementsfondet 
ut i fra de retningslinjer som er vedtatt. 
Kommunedirektøren legger frem to alternative forslag til vedtak i saken: 

- Alternativ 1: Formannskapet støtter søknaden fra ØTI med 300.000,- til utvidelse av 
aktiviteten på Øyer idrettspark. Støtten tas fra disposisjonsfondet. 

- Alternativ 2: Formannskapet avslår søknaden om støtte til utvidelse av aktiviteten 
på Øyer idrettspark. 

 
Saksutredning: 
Øyer – Tretten Idrettsforening ønsker å videreutvikle Øyer Idrettsanlegg med flere faste 
installasjoner som gjør at flere barn og unge får muligheten til å utfolde seg både sommer 
og vinter. ØTI ønsker at Øyer Idrettspark skal være tilrettelagt for sommer og 
vinteraktiviteter, være et NAV for organisert og uorganisert aktivitet og at Idrettsparken 
skal være en rekruttering inn i klubbens organiserte vinter- og sommertilbud. 
Tiltaket er basert på et initiativ fra noen foreldre i skigruppa, som ønsker å tilrettelegge for 
mere ski aktiviteter på Øyer Idrettspark. Tiltaket blir gjennomført i flere byggetrinn. Med 
støtte fra Øyer kommune kan første byggetrinn starter i august 2022 og de resterende 
trinnene bygges etter hvert for å fordele dugnadsarbeidet ut over tid.  
 
Trinn 1, Grunnarbeid, nødvendig utstyr, møteplass:  
Bygging av Skicross, hoppbakke 4 m og 6 m, bobbane, reiplykje og andre skileik elementer 
som også kan brukes på sommertid. El-arbeid er inne i trinn 1 med lyssetting av de 
aktivitetselementene som ikke har lys i dag, samt føre strøm til de punktene som trenger 
strøm i framtidige byggetrinn. Bålhytte/Gapahuk og nødvendig utstyr til prepping av 
området (ATV/anleggstraktor med, fres, sporsetter, skjær og beitepusser) ligger også inne i 
byggetrinn 1.  
 
Trinn 2, plast hoppbakke, snø produksjon, garasje til nødvendig utstyr:  



Byggetrinn 2 starter på våren 2023 med å etablere plastunderlag i hoppbakken og oppstart 
av bygging av garasje til nødvendig utstyr. Snø produksjon starter opp på høsten 2023 så 
det er klart til vinteren. Det er viktig å kunne planlegge og tilrettelegge for snø produksjon, 
for å sikre vinterdrift i framtiden. Kunstsnø er mer slitesterk og tåler varmt vær bedre, dette 
vil først og fremst sikre en lengre vintersesong i skileik området på Øyer Idrettspark.  
 
ØTI har hatt en lengre prosess sammen med medlemmer i ØTI og anleggskonsulenter i 
Norges skiforbund i forhold til utforming og innhold av det nye anlegget. Prosjektet følger 
en grundig rapport fra anleggskonsulenten, som gir grunnlaget for utformingen av de ulike 
elementene i prosjektet. Hele prosjektet er et nærmiljøspillemiddel prosjekt.  
 
Søknadsbeløpet blir en del av finansieringsplanen for hele prosjektet. Det er veldig 
avgjørende at ØTI får støtte fra Øyer kommune, for å starte opp prosjektet. Får de disse 
midlene, kan prosjektet starte i 2022 da ØTI forskutterer spillemidler og MVA 
kompensasjon selv.  
 
Øyer Idrettspark er eid og driftet av Øyer-Tretten Idrettsforening og hele idrettsparken er 
regulert til idrettsformål. De nye tiltakene vil innebære noe inngrep i naturen, men 
områdene som prosjektet omfatter ligger i gamle skiløyper eller i skråningen mot den store 
grassletten som har vært gravd i tidligere når grassletten ble etablert.  
 
Idrettsplassen har allerede lys- og lyd forurensning, de nye tiltakene vil påføre noe større 
lys- og lyd forurensning i perioder. Våre nærmeste naboer, som bor rundt anlegget har er 
klar over dette og dette er avtalefestet i salgskontrakten. Samtidig blir de nabovarslet i 
forbindelse med byggesøknaden til Øyer kommune.  
 
Det viktigste at anlegget blir bygget med god funksjonalitet, som er en viktig nøkkel for 
bærekraftig idrettsanlegg, da dette bestemmer verdien målt i både bruk av kroner og 
klimautslipp. At anlegget blir mye brukt og er behovsprøvd er viktig. ØTI vet at 
idrettsplassen allerede blir mye brukt i organisert og uorganisert aktivitet, grunnet 
beliggenheten på Granrudmoen der 2000 bor i gangavstand til idrettsparken, samt at 
barnehager og skoler også benytter idrettsparken i skoletiden. Ved å tilrettelegge for enda 
flere aktiviteter gjør at enda flere finne aktiviteter de liker og at det blir plass til alle 
sommer og vinter. Dette gjør prosjektet og Øyer Idrettspark bærekraftig.  
 
Om vinteren er det mange som er inaktive, det ble bygget isbaner i 2021 som har økt den 
uorganiserte aktiviteten på Øyer og Tretten. Ved å tilrettelegge for enda mere uorganisert 
aktivitet vinterstid på Øyer idrettspark vil enda flere komme seg ut for å leke og aktivisere i 
et innbydende aktivitetsområde for, skøyter, ski, alpinski, hoppski, akebrett og lignende. I 
tillegg sikres det at vinteren kommer tidlig og er stabil i aktivitetsområdene gjennom 
vinteren. 
Når våren kommer er aktivitetselementene bygget inn i terrenget, så de kan benyttes av 
rullende og til fots når bakken er bar. Her kan; motorikk, kondisjon, spenst, hurtighet, 
allsidighet, kreativitet og sosiale ferdigheter utvikle seg i både organiserte- og uorganiserte 
former. 
Totale kostnadene vil være inntil 2,73 millioner kroner for hele prosjektet som omfatter 
byggetrinn 1 og 2.  



 
Vurdering: 
Kommunedirektøren viser til vedtaket som ble gjort i formannskapet 20.09.2022. I ettertid 
viser det seg at støtten ikke kan tas fra idrettsarrangementsfondet ut ifra de retningslinjer 
som ble gjort i sak 76/19 den 20.06.2019, «Tilskudd til idrettsarrangement knytta til Hafjell 
som arena, herunder konkret planlagt arrangement og arbeid for å få arrangement til 
anlegget.» 
Bakgrunnen for disposisjonsfond «idrettsarrangement» er at det i 2012 ble utbetalt utbytte 
fra Hafjell Alpinsenter AS på kr. 1 395 000 utover budsjettert nivå. Kommunestyret vedtok å 
avsette beløpet til disposisjonsfond øremerket finansiering av idrettsarrangement i Hafjell. 
 
Kommunedirektøren vurderer det til at meningen med dette fondet er å støtte 
arrangement i Hafjell og kan ikke benyttes til støtte til utvidet aktivitetspark på Øyer 
Idrettsanlegg.  
 
 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
 
Formannskapet omgjør vedtaket i sak 56/22 med et av to følgende alternativ; 
 

- Alternativ 1: Formannskapet støtter søknaden fra ØTI med 300.000,- til utvidelse av 
aktiviteten på Øyer idrettspark. Støtten tas fra disposisjonsfondet 

- Alternativ 2: Formannskapet avslår søknaden om støtte til utvidelse av aktiviteten 
på Øyer idrettspark. 
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