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PROSJEKT STORHALL 2011

Behandling:
Et tilleggsnotat datert 08.02.2011 ble utsendt til formannskapets medlemmer i forkant av møtet.
Geir Waage (Ap) foreslo på vegne av Ap, SV, Sp og MDG:
Alternativt punkt 2:
Det lyses ut anbudskonkurranse for en storhall i 2011 knyttet til alternativene på Eberg og Tiller.
Anbudet skal også synliggjøre kostnadene ved en hall med 2 og 3 spilleflater.
Innstillingen med følgende tillegg til punkt 3:
Rådmannen må samtidig legge fram tidsplan som sikrer ferdigstilling innen starten på
håndballsesongen 2011/12
Nytt punkt 4:
Rådmannen bes utrede alternativet Leangen I videre, og komme tilbake med sak som inneholder
finansieringsløsning og tidsplan.
Kristian Dahlberg Hauge (FrP) fremmet følgende merknad:
Det fastholdes at det uavhengig av denne saken skal realiseres fullverdige flerbrukshaller på Tiller og
Nidarvoll. Disse skal realiseres i løpet av økonomiplanperioden.
Votering:
Innstillingens pkt 1 ble enstemmig vedtatt
Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslaget fremmet av Waage til pkt 2 ble forslaget
fremmet av Waage enstemmig vedtatt
Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslaget fremmet av Waage til pkt 3 ble forslaget
fremmet av Waage enstemmig vedtatt
Forslaget fremmet av Waage om et nytt pkt 4 ble enstemmig vedtatt
Merknaden fremmet av Dahlberg Hauge fikk ingen tilslutning og ble en mindretallsmerknad
VEDTAK:
1. Formannskapet tar utredning om storhall til etterretning.
2. Det lyses ut anbudskonkurranse for en storhall i 2011 knyttet til alternativene på Eberg og
Tiller. Anbudet skal også synliggjøre kostnadene ved en hall med 2 og 3 spilleflater.
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3. Saken legges frem for endelig politisk behandling etter at anbudskonkurranse er gjennomført,
med forslag til finansieringsløsning. Rådmannen må samtidig legge fram tidsplan som sikrer
ferdigstilling innen starten på håndballsesongen 2011/12
4. Rådmannen bes utrede alternativet Leangen I videre, og komme tilbake med sak som
inneholder finansieringsløsning og tidsplan.
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Ordfører
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