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Saksopplysninger 
 
Oppdal kommune har mottatt søknad fra Oppdal klatre- og fjellsportklubb om økonomisk støtte på 
kroner 700 000,- til etableringen av Oppdal klatresenter. Klatresenteret er tenkt lokalisert i det nye 
innovasjonssenteret i Oppdal sentrum (gnr. 280, bnr 279). Klatreklubben har per November 2019 en 
husleiekontrakt med Siva om leie av lokalene. Anlegget skal etter planen være ferdig høsten 2020.  
 
Oppdal klatre- og fjellsportklubb er organisert som idrettslag under Norges Idrettsforbund og drifter i 
dag buldrerommet ved Oppdal Sten/Oppdal bowling. Søker opplyser om at det nye klatresenteret skal 
være et tilbud for alle, og at det spesielt vil bidra til å løfte den egenorganiserte aktiviteten i Oppdal. 
Klatresenteret vil ha tilbud med ulik høyde og helning, og egne areal for barn. Av brukerne som bruker 
buldrerommet klubben drifter i dag, er 2/3 barn og unge under 18 år. I tillegg til barn og unge opplyses 
målgruppene til klatresenteret å være:  

 Skoler, barnehager 
 Andre idrettslag 
 Tilreisende barnefamilier 
 Hytte-oppdalinger 
 Kurs- og konferansegjester 
 



I tillegg er søker av den oppfatning at tilbudet kan være attraktivt for potensielle mosjoner som i dag er 
inaktive, og dermed være positivt i en folkehelsesammenheng.  
 
Av argumenter for hvorfor Oppdal trenger et klatresenter, nevnes følgende i søknaden:  

 Økt trafikk og folkeliv i Oppdal sentrum gjennom å tilby et nytt, helårs aktivitetstilbud 
 Forsterke Oppdal som aktivitetsdestinasjon og være et synlig, tøft og sunt innslag i sentrumsbildet 
 Senteret vil favne bredt med en stor målgruppe på tvers av alder og ferdighetsnivå 
 Anlegget samlokaliseres med innovasjonssenteret og legger opp til sambruk.  
 
Klatresenteret er budsjettert til en samlet kostnad på kroner 5 040 000,- inkl. mva og er planlagt 
finansiert slik:  
 
Spillemidler 1 550 000,- 
Momsrefusjon 860 000,- 
Dugnad 330 000,- 
Næringsliv/kommune 2 300 000,- 
Sum 5 040 000,- 

 
Under potten «næringsliv/kommune» er det per November 2019 gitt tilsagn fra privat næringsliv på 
kroner 1 350 000,-. Differansen på kroner 100 000,- sammenlignet med vedlagte budsjett skyldes 
tilsagn på kroner 100 000 som er signert etter at søknaden ble sendt inn.  
 
Lokalene eies av Siva, men klatreklubben skal selv stå for innredning av lokalene. Summen på kroner 
5 040 000,- skal derfor gå til bygging av klatrevegger og buldrerom og er i hovedsak 
investeringskostnader tilknyttet dette. Søker har lagt ved et detaljert budsjett som viser hva kostnadene 
går til. De største enkeltpostene er klatrevegger og buldrerom på henholdsvis kroner 1 016 950,- og 
kroner 474 000,-. Resterende beløp går til en rekke tilleggselementer som blant annet fallunderlag, 
bærekonstruksjoner og klatretak. I tillegg kommer en rekke kostnader til utførelsen av arbeidet (lift, 
transport, montører osv).     
 
Driften av anlegget er budsjettert om lag i balanse med en driftsinntekt på kroner 1 438 227,- og en 
driftskostnad på kroner 1 419 985,-.   
 

 
 
Driftsinntektene skal hentes inn gjennom salg av årskort, drop-in besøk, klippekort, kursing, 
utstyrsutleie, arrangement og sponsorinntekter. Lønnskostnaden omfatter leie av ansatte fra Spenst i 
resepsjonen, en egen 30% stilling i klatresenteret, og kostnader til kursing. Under andre driftskostnader 
ligger kostnader som IT og telefoni, forsikring og avgifter, markedsføring og driftsmateriale. 
Driftsbudsjettet er utarbeidet med tanke på at anlegget skal holde åpent hver dag.  
 
Under utarbeidelsen av driftsbudsjettet er det hentet inn erfaringstall fra tre sammenlignbare 
klatresenter i regionen. Søker opplyser at driften og regnskapet til disse er evaluert for å se på 
styrkene og svakhetene ved disse.  
 



Tiltaket ligger inne i Oppdal kommunes delplan for idrett og fysisk aktivitet 2019-2023 med prioritet nr. 
7 i handlingsprogrammet. Klatreklubben søker også spillemidler for 2020. For å få godkjent 
spillemiddelsøknad må søknaden være fullfinansiert før søknaden sendes over til Trøndelag 
fylkeskommune 15. Januar 2020. Derfor er det fra søkers side viktig å få avklart finansiering før den 
tid. Dersom søknaden ikke er fullfinansiert vil ikke søknaden bli funnet i orden.  
 
For øvrig vises det til vedlagte søknad, budsjett, presentasjon og tegninger.  

Folkehelsevurdering 
Fra kommunedirektørens side vurderes det som svært positivt at det legges stor vekt på tilrettelegging 
for aktivisering av de yngre aldersgruppene. I denne sammenhengen er det særs positivt at prisene er 
differensiert med lave priser for barn – både gjennom årskort (200,-) og drop-in (65,-). Dette senker 
terskelen for å utøve klatring og bidrar til at kostnadene ikke er et like stort hinder for familier med 
vedvarende lav inntekt.  
 
De som driver med egenorganisert aktivitet er også en gruppe som sannsynligvis vil nyte godt av dette 
tiltaket. Tilbudet vil som søker skriver kunne fange opp deler av de som havner utenfor den organiserte 
idretten og andre inaktive. Ungdatatall for Oppdal viser at 49% av elevene ved ungdomsskolen og 
videregående i gjennomsnitt trener eller trimmer på egenhånd minst en gang i uken eller oftere.  
 
Videre er klatring en idrett som opplever stor vekst nasjonalt. Norges klatreforbund har for årene 2010-
2016 hatt en prosentvis medlemsvekst på 61% og er med det blant de særforbundene med størst 
vekst ifølge klatreforbundets statistikkrapport fra 2017. Det er ingen store hensyn som tilsier at Oppdal 
ikke er med i den veksten.  
 

Vurdering 
I kommuneplanens samfunnsdel er stedsutvikling og folkehelse pekt på som to av tre kritiske 
suksessfaktorer for å kunne lykkes med å legge grunnlaget for at Oppdalingene skal kunne oppleve å 
ha god livskvalitet framover. Under stedsutvikling i samfunnsdelen heter det at Oppdal kommune 
ønsker å «(…) legge til rette for å utvikle aktivitetstilbudet, og nye måter å skape opplevelser på, som 
styrker Oppdal som kompakt, helårs destinasjon». Et klatresenter bidrar etter kommunedirektørens syn 
til en utvikling av aktivitetstilbudet, og bidrar til å styrke Oppdal som en helårsdestinasjon. Senteret vil 
som nevnt i saksopplysningene være åpent hele året uavhengig av sesong.  
 
Oppdal kommunes målsetting innen idrett og fysisk aktivitet er at «alle skal gis gode muligheter for å 
delta i fysisk aktivitet i organiserte eller egenorganiserte former». Oppdal har over mange år kun hatt et 
tilbud innen buldring, ikke innendørs topptauklatring. Klatresenteret vil derfor bidra til enda flere har 
muligheter til å utøve fysisk aktivitet.    
 
Oppdal kommune har ved flere anledninger bidratt med økonomisk støtte til idrettsanlegg. Med få 
unntak er det ikke praksis for å tildele enkelttilskudd på over kroner 500 000,-, det er ingen vesentlige 
hensyn som tilsier at denne søknaden skal forbigå denne praksisen.  
 
Oppdal kommune har ikke avsatt midler for å støtte denne typen tiltak gjennom det ordinære budsjettet 
for 2019. Kommunestyret må derfor ta stilling til å finansiere støtten gjennom fond. Tiltakets positive 
ringvirkninger for reiselivet tilsier at næringsfondet eventuelt bør brukes. Søknadsbeløpet er større enn 
det det er anledning til å gi tilskudd til fra fondsavkastningen, hvilket betyr at det må tas av 
fondskapitalen til næringsfondet. Dette må i så fall besluttes av kommunestyret. 
 
For å bruke av næringsfondet skal tiltaket være i henhold til formålsparagrafen og føringene som ligger 
i bruken av fondsmidlene. Dette reguleres gjennom vedtektene for næringsfondet i Oppdal, vedtatt 
26.09.2019 i sak 105/19. I formålsparagrafen til vedtektene heter det følgende:   
 

§2 Formål  
Næringsfondet skal anvendes til næringsutvikling via finansiering av tiltak som fremmer næringslivet og 



trygger arbeidsplasser og bosetningen i Oppdal kommunen. Innenfor denne rammen kan fondet også 
benyttes til kommunale utviklingstiltak.  

Hovedformålet med fondet er å stimulere til etablering av ny næringsvirksomhet samt  
videreutvikling av eksisterende bedrifter. Prioritering av tiltak bør i størst mulig utstrekning skje i samsvar 
med kommunens gjeldende strategiske næringsplan. 

 
Som siste punktum sier, skal prioritering av tiltak i størst mulig utstrekning skje i samsvar med 
kommunens gjeldende strategiske næringsplan. Den strategiske næringsplanen for 2019-2030 ble 
vedtatt 30.09.2019(sak 105/19) med følgende innsatsområder:  

- Regionsenteret – Vegamotet 
- Den smarte fjellbygda – Det gode liv i ei attraktiv og smart fjellbygd 
- Landbruksbygda – Levende kulturlandskap 
- Industribygda – Bergtatt 
- Opplevelsedestinasjonen – Oppdal så klart!  
 
Under innsatsområdet «Opplevelsesdestinasjonen – Oppdal så klart» inngår blant annet fritid, kultur og 
folkehelse. Klatresenteret bidrar etter kommunedirektørens vurdering til å styrke Oppdal som 
opplevelsesdestinasjon og Oppdal som regionsenter. Senteret vil tilføre sentrum et nytt helårs 
aktivitetstilbud tilpasset ulike aldersgrupper og ferdighetsnivå.  

Bruken av fondsmidlene styres av § 3 (vedtektene ligger vedlagt og paragrafen refereres ikke i sin 
helhet). Der heter det at prosjekter som bør støttes er:  

- Kommunalt tiltaksarbeid  
- Grunnlagsinvesteringer 
- Bedriftsutvikling  
- Investeringer i bedrifter  
 
Dette tiltaket havner under kategorien grunnlagsinvesteringer, hvor det heter at midlene kan gå til 
«f.eks. tilrettelegging av næringsarealer, opprustning av kommunesentra, infrastruktur for reiseliv, 
fellesbygg for etablerere og næringsdrivende, og tilrettelegging for bredbånd». Klatresenteret etableres 
i et fellesbygg sammen med flere aktører. Det er også nærliggende å tro at klatresenteret vil 
representere infrastruktur for reiselivet, da klatring kan innlemmes i pakkeløsninger, arrangement og 
markedsføring av Oppdal som opplevelsesdestinasjon.  
 
På bakgrunn av ovennevnte vurderinger vil kommunedirektøren tilrå å bruke kroner 400 000,- fra 
næringsfondet som tilskudd til Oppdal klatre- og fjellsportklubb. Dette er det maksimale beløpet som 
kan gis som tilskudd gjennom næringsfondet.  
 
Saldoen på næringsfondet er per 12.11.2019 på kroner 4 762 302,-  
 
I tillegg er det fra budsjettåret 2020 satt av kroner 200 000,- ekstra i støtte til lokale lag og foreninger 
som et resultat av e-verksalget. I detaljbudsjettet for 2020 er det administrativt foreslått å sette disse 
under ansvar 484 Idrett og fritid – 14702 Støtte til institusjoner, foreninger og lag. Kommunedirektøren 
tilrår å bruke kroner 100 000,- av disse under forutsetning av et positivt budsjettvedtak. 
 
Kommunedirektøren imøtekommer søknaden delvis med å innrømme kroner 500 000,- i et samlet 
tilskudd.  
 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.12.2019  
 

Behandling 
I formannskapsmøte 26.11.19 ble det stilt spørsmål om inndekning av tilskudd.  Svar på dette ble 
sendt kommunestyret i epost 09.12.19. 
 



 
Forslag fra Ola Husa Risan på vegne av kommunestyret: 
 
Oppdal kommunestyre avslår søknad fra Oppdal klatre- og fjellsportklubb. 
 
Oppdal Kommunestyre som eier av Oppdal Næringshus AS ber styret i Oppdal Næringshus AS om å 
imøtekomme søknad fra Oppdal klatre- og fjellsportklubb på kr 700 000 innen 10.januar 2020. 
 
Oppdal kommunestyre forventer og forutsetter at Oppdal klatre- og fjellsportklubb også tilpasser 
anlegget til mennesker med nedsatt funksjonsevne, og tar disse med i målgruppen.  
 
Oppdal kommunestyre tar forbehold om at en endelig byggetillatelse foreligger. 
 
 
 

Vedtak 
Det ble stemt alternativt mellom forslag fra Ola Husa Risan og formannskapets innstilling. 
O. H. Risan sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtaket blir som følger: 
Oppdal kommunestyre avslår søknad fra Oppdal klatre- og fjellsportklubb. 
 
Oppdal Kommunestyre som eier av Oppdal Næringshus AS ber styret i Oppdal Næringshus AS om å 
imøtekomme søknad fra Oppdal klatre- og fjellsportklubb på kr 700 000 innen 10.januar 2020. 
 
Oppdal kommunestyre forventer og forutsetter at Oppdal klatre- og fjellsportklubb også tilpasser 
anlegget til mennesker med nedsatt funksjonsevne, og tar disse med i målgruppen.  
 
Oppdal kommunestyre tar forbehold om at en endelig byggetillatelse foreligger. 
 
 
 
 

Saksprotokoll i Formannskapet - 26.11.2019  
 

Behandling 

Innstilling 
 
Kommunedirektørens tilråding tiltres enst. 
 
Innstillingen blir som følger: 
 
Formannskapet rår kommunestyret  til å vedta delvis søknaden fra Oppdal klatre- og fjellsportklubb 
med kroner 500 000,-. 
 
Tilskuddet finansieres slik:  

 Kroner 400 000,- fra næringsfondet.  
 Kroner 100 000,- fra konto 484 14702 – Støtte til institusjoner, foreninger og lag innen idrett og 

fritid.  
 
Vilkår for det samlede tilskuddet kommer av «§ 6 Støttevilkår» i næringsfondets vedtekter.  



 
Det er en forutsetning for tilskuddet at kommunestyret fatter et budsjettvedtak for 2020 med dekning for 
tilskuddet.  
 
 

Kommunedirektørens tilråding 
Oppdal kommune imøtekommer delvis søknaden fra Oppdal klatre- og fjellsportklubb med kroner 
500 000,-. 
 
Tilskuddet finansieres slik:  

 Kroner 400 000,- fra næringsfondet.  
 Kroner 100 000,- fra konto 484 14702 – Støtte til institusjoner, foreninger og lag innen idrett og 

fritid.  
 
Vilkår for det samlede tilskuddet kommer av «§ 6 Støttevilkår» i næringsfondets vedtekter.  
 
Det er en forutsetning for tilskuddet at kommunestyret fatter et budsjettvedtak for 2020 med dekning for 
tilskuddet.  
 


