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Svar på skriftlig spørsmål fra Tore Heidenreich og Vidar 
Kleppe 
 

Jeg viser til skriftlig spørsmål mottatt 13.07.20. Spørsmålet var:  

«Ærede ordfører  

Demokratene vil prioritere og øke innsatsen mot barn, unge, eldre og frivilligheten i 

alle bydeler i nye Kristiansand. Derfor  mener Demokratene bestemt at innføring av 

baneleie og halleie som de tidligere kommunene Søgne og Songdalen, ikke har hatt 

tidligere - for mulig inntekst-givende arrangementer ikke kan bli stående - da dette 

rammer: Idretten, frivilligheten, kultur, dans, kor samt lag og ulike 

organisasjoner/foreninger i nye Kristiansand. 

    

Denne viktige saken gjelder vedtak i kulturutvalget sak: 46/20 - Nye betalingssatser 

for idrettsanleggene i Kristiansand. der følgende prinsipper er lagt til grunn for 

forslaget om nye betalingssatser. Ref - sak:46/20 - prinsipper og kulepunkt 2 i 

innstillingen  som lyder følgende:  

• Til kommersielle, inntekts-givende arrangementer og/eller utenomsportslige 

aktiviteter skal det betales leie. 

 

Vil ordføreren som Demokratene omgjøre dette vedtaket - da dette ikke har fått den 

positive tiltenkte virkning?» 

 

Svar: 

Heidenreich og Kleppe har spurt om ordføreren vil ta initiativ til å oppheve vedtaket til 

kulturutvalget om at det skal betale leie for kommersielle inntektsgivende 

arrangementer og/eller utenomsportslige aktiviteter.  

 

Det ble 3. juni -20 behandlet en sak om Nye betalingssatser for idrettsanleggene i 

Kristiansand (sak 46/20), hvor administrasjonens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Det vil derfor være underlig om en ordfører skal ta initiativ til å oppheve dette 

vedtaket som kulturutvalget i sin helhet har sluttet seg til, og det ønsker jeg heller 

ikke å gjøre. Vedtaket som ble fattet var kulturutvalgets tilslutning til gratisprinsippet 

innenfor de økonomiske rammer bystyret har gitt. 

 

Bystyret vedtok 18. desember -19 en økonomiplan hvor det også ble bevilget 4 mill. 

kr til Gratis lei av hall og baner, men uten ytterligere føringer for vedtaket. Dette kan 
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på også forstås som bystyrets direkte oppfølging av fellesnemdas vedtak 18.juni, i sak 

68/19 Harmonisering av prinsipper og priser for lån og leie av kommunale lokaler. 

Saksutredningen søker å harmonisere priser for langt flere typer kommunale bygg enn 

utelukkende idrettshaller og idrettsanlegg, og den viser samtidig at en et prinsipp om 

at alt skal være gratis har betydelige budsjettkonsekvenser.  

 

Ved behandling av regnskapsrapport for første tertial inneværende år, ble det foreslått 

at bevilgningen ble delt mellom de to områdene oppvekst og kultur- og 

innbyggerdialog, slik at 1.5 mill. ble øremerket til redusert leiepriser for frivillighetens 

bruk av skolelokaler. Denne fordelingen ble vedtatt av bystyret 17. juni. Det ble 

deretter fremmet en sak fra administrasjonen til kulturutvalget, hvor det ble foreslått 

at 1.5 mill. kr av de resterende midlene skulle brukes til å redusere prisene på 

idrettens bruk av de kommunale anleggene. Her var det detaljerte angivelse av hvilke 

satser som ble foreslått henholdsvis fjernet, redusert eller beholdt. Til grunn for saken 

lå en beregning om at konsekvensen av direktørens forslag ville bli et samlet 

inntektstap for idrettsenheten på 1.5 mill. kr. 

 

Forslag til hvordan den siste millionen skal disponeres, med tilhørende forslag til nye 

betalingssatser for frivillige lag og foreninger og foreningers lån/leie av kulturhus, 

bydelshus, grendehus og fritidssentre legges frem for behandling i kulturutvalget så 

snart arbeidet er ferdigstilt. 

 

Med hilsen 

 

 

Jan Oddvar Skisland  

ordfører  

 
Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift 
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