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PS 35/17 Finansieringsavklaring opsjon svømmehall
Behandling i kommunestyret 12.10.2017:
Repr. Oddvar Garås, SP a fram følgende forslag – nytt pkt. 3:
Kommunestyret ber om at det tas kontakt med nabokommuner for å avklare
deltakelse i svømmehallprosjektet, med tanke på realisering av dette som et
interkommunalt anlegg.
Repr. Eilev Bekjorden, FRP la fram følgende forslag:
Ny svømmehall er ikke fullfinansiert i saksframlegget, kommunestyret kan ikke på dette
grunnlaget benytte opsjon på bygging av ny svømmehall. Saken sendes derfor tilbake til
administrasjonen for bearbeiding. Rådmannen bes derfor om:
1. Fremlegge ny sak for kommunestyret der svømmehall er fullfinansiert innen
følgende rammer:
a. Serielån med nedbetalingstid på maksimum 30 år.
b. Ingen avdragsreduksjon i startfasen.
c. Rente nivå budsjetteres på minimum 4% etter fastsatt avtaletid (5-7 år)
d. Eiendomsskatt maksimum 3 promille (dagens nivå).
2. Det skal klart framgå hvilke konsekvenser prosjektutvidelsen vil få for alle
kommunens tjenesteområder.
Bekjordens forslag falt med 15 mot 6 stemmer.
Repr. Garås forslag nytt pkt 3 ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens anbefaling med nytt pkt 3 ble vedtatt med 15 mot 6 stemmer.
Vedtak i kommunestyret 12.10.2017:
1. Flesberg kommune benytter seg av opsjonen svømmehall i det vinnende konsept for skole og
flerbrukshall, og i tråd med tidligere fullmakter og samarbeidsavtale med KKE, gis rådmannen
fullmakt til å forhandle pris for svømmehall og optimale løsninger for integrering av hallen i
totalkonseptet.
2. Lånerammen for skole- og flerbrukshallprosjektet økes med kr. 10 mill. og avdragstiden utvides
til 35 år, slik det fremgår av saksutredningen.
3. Kommunestyret ber om at det tas kontakt med nabokommuner for å avklare deltakelse i
svømmehallprosjektet, med tanke på realisering av dette som et interkommunalt anlegg.
Protokolltilførsel
Protokolltilførsel fremsatt av Eilev Bekjorden, gruppeleder FrP:
Overskriften i saken er finansieringsavklaring ny svømmehall Men hva ser vi, jo et
finansieringsbehov på 16,75 millioner, i tillegg kommer det 8,2 millioner som er uavklart. Det
betyr kanskje så mye som 25 millioner kroner mangler på fullfinansiert svømmehall.
Er dette finansieringsavklaring? Nei det er det absolutt ikke.
Fremskrittspartiet ønsker å bygge ny svømmehall, men vi må da få avklart om vi har
økonomi til å gjennomføre dette og samtidig få klarhet i hvilke konsekvenser dette vil få for
kommunens øvrige tjenesteområder.
Derfor fremmet vi følgende forslag til vedtak:
Ny svømmehall er ikke fullfinansiert i saksframlegget, kommunestyret kan ikke på dette
grunnlaget benytte opsjon på bygging av ny svømmehall. Saken sendes derfor tilbake til
administrasjonen for bearbeiding. Rådmannen bes derfor om:
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1. Fremlegge ny sak for kommunestyret der svømmehall er fullfinansiert innen
følgende rammer:
a. Serielån med nedbetalingstid på maksimum 30 år.
b. Ingen avdragsreduksjon i startfasen.
c. Rente nivå budsjetteres på minimum 4% etter fastsatt avtaletid (5-7 år)
d. Eiendomsskatt maksimum 3 promille (dagens nivå).
2. Det skal klart framgå hvilke konsekvenser prosjektutvidelsen vil få for alle
kommunens tjenesteområder.
FrPs forslag ble dessverre nedstemt.
Fremskrittspartiets kommunestyregruppe kan ikke stemme for benyttelse av opsjon på ny
svømmehall når denne ikke er tilstrekkelig finansiert og konsekvenser for kommunens øvrige
tjenesteområder ikke er opplyst. Å si at det er risiko i dette er alt for bekjeden, det er direkte
uansvarlig å gå videre når ny svømmehall mangler 25 millioner kroner på å være
fullfinansiert.
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