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Svar på skriftlig spørsmål om Finslandsahllen 
 

Jeg viser til ditt skriftlige spøsmål om Finslandshallen datert 15.04.20, du spør: 
 

«Hvor lenge må «toppen av Kristiansand» vente på det de har blitt lovet?  

 
I årsbudsjettet for Songdalen kommune i 2017 ble det vedtatt at vi skulle bytte ut 

sportsdekke i Finslandshallen. Det som er der idag er fra hallen ble bygget i 1984. 
Dette var en viktig sak for innbyggerne i Finsland ettersom at hallen er flittig i bruk og 

gulvet i dårlig stand og er heller ikke merket opp for håndball til de minste barna.  
 

Våren 2017 kom det fram at taket og ventilasjonen også trengte utbedring og 
fornying. Kommunestyret vedtok så i årsbudsjettet for 2018 bytting av tak (1,3m i 

2018) og ventilasjon (1,6m i 2020).  

 
10. april 2019 etterspør Høyre status på dette arbeidet i et formannskapsmøte. Svaret 

var da at type dekke ikke enda var avklart. Etter sommerferien i formannskapsmøte 
11. september 2019 spør Høyre igjen om status på arbeidet, og da var det blitt utført 

en demptest. Så kom vinteren og ved et besøk i hallen kunne man se at arbeidet med 
taket var i gang. Det var godt for under håndballkampen til Framsteg IL måtte man 

ved flere anledninger stoppe kampen for å tørke vann som dryppet ned foran 
keeperen.  

 

Nå under «koronatider» er hallene stengt og næringslivet trenger oppdrag. Kan vi nå 
få satt i gang dette svært etterlengtede arbeidet med sportsdekke og ventilasjon?»  

 
Svar: 

 
Representanten Grødum har redegjort for sakens gang i Songdalen kommune.  

I Kristiansand kommune sorterer saken under kommunalsjefsområde eiendom.  
 

Status for arbeidet er at taket er tekket og hallen er tett. Ventilasjonsarbeidene er 

klare for anbudsutsendelse etter at de nå er ferdig prosjektert, og det praktiske 
arbeidet er tenkt gjennomført i skoleferien. Årsaken til det, er at hallen og 

lekeområdene rundt, må være stengt for å få plass til mobilkraner og inn- og 
uttransport av varer. SFO vil fortsatt være åpent under bygging, men det er færre 

brukere enn ordinær skole og de kan benytte områder på andre siden av skolegården 
under utskiftingene av aggregatene.  

https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/innbyggerdialog-og-frivillighet/edialog/
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Arbeidet med gulvdekket har møtt utfordringer, og en gjennomgang av hallens 
gulvdekke har vist problemer med støpen under eksisterende belegg. Problemene er 

tilsvarende de Nodelandshallen opplevde i 2007. Da måtte dekket pigges opp og 
støpes nytt før det kunne legge nytt gulvdekke.  

Et alternativt til ny støp er å legge parkett i hallen, noe som gir bortfall av spillemidler 

da underlaget regnes som for ujevnt. 
 

Eiendom går i disse dager i dialog med idrettsenheten for å avklare hvilken løsning 
som gir best resultat. Det er god grunn til å anta at det uansett ikke er mulig å 

gjennomføre arbeidene med gulvdekket innenfor det som er bevilget av midler. 
Behovet for økt finansiering vil snart være avklart og da vil også saken underlegges 

ordinær økonomibehandling og søkes løst gjennom tertialbehandling eller rullering av 
økonomiplan.  

 

Hvor lenge folket i Finsland må vente er det derfor vanskelig å gi et helt eksakt svar 
på. Foreløpig kan jeg glede representanten med å si at taket er tett og at man etter 

sommeren har fått på plass nytt ventilasjonsanlegg. Når det gjelder gulvdekket, er det 
noe en må komme tilbake til når kalkylene er klare og budsjettene skal legges eller 

endres på. 
 

 
 

Med vennlig hilsen 

 
Jan Oddvar Skisland  

Ordfører   
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift 
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