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Gjennomgang av retningslinjer for utleie av kommunale bygg - interpellasjon /
skriftlig spørsmål
Jeg viser til din interpellasjon til bystyrets møte 21.09.16 som ikke ble behandlet grunnet
tidsnød og derfor omgjort til skriftlig spørsmål til ordføreren.
Interpellasjonen lød:
«Ordfører
Sørlanet, en samling for dataspillende ungdom, har blitt arrangert i Gimlehallen den samme
helgen hver høst i ti år. Den startet som et kommunalt arrangement for å gi noe til en
ungdomsgruppe som ikke var bortskjemt med kommunale tilbud. Siden 2011 har
arrangementet vært drevet av en frivillig organisasjon. I Gimlehallen har arrangementet
samlet 600 deltagere de siste årene. Gimlehallen har både plass og strømstyrke til et slikt
arrangement.
Arrangementet skulle også foregå på samme sted i 2016, men i år ble de nektet adgang og
måtte derfor flytte til Torridalshallen. Denne hallen har bare halve kapasiteten og dårligere
strømforhold. Årsaken til flyttingen ligger i retningslinjene som kommunen har vedtatt for
byens idrettshaller. Her står det at idrett skal ha fortrinn foran andre arrangementer. Når da
et idrettsarrangement ble flyttet til den helgen som Sørlanet hadde hevd på, så måtte
Sørlanet vike. Administrasjonen har således ikke gjort noe galt når de har sagt nei til det
etablerte Sørlanet, de har bare fulgt de retningslinjene som bystyret har vedtatt.
Spørsmålet blir derfor om ordføreren mener at det er på tide med en ny gjennomgang av
disse retningslinjene, hvor også andre ungdomsgrupper enn idrettsungdommer skal kunne
ha tilgang til kommunale bygg ved behov?
Arve Stokkelien, Høyre»
Spillemiddelordningen i Norge forvaltes av Kulturdepartementet. Denne statlige
medfinansieringen gis i hovedsak til bygging av idrettsanlegg, men også i noen grad til utstyr.
Mottakere er kommuner samt idrettslag tilknyttet Norges Idrettsforbund.
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Det er en forutsetning at idrettsanlegg delfinansiert med spillemidler, benyttes til
hovedformålet; idrettslig aktivitet – altså trening og konkurranser, inkludert
gymnastikkundervisning i skolene. Annen aktivitet er også mulig i idrettsanleggene, men da
ikke på bekostning av idretten.
Når det gjelder «SørLanet», så har dette arrangementet fått leie Gimlehallen på grunn av at
det tidligere ikke har vært klubber i byen som har ønsket idrettslige arrangementer her i
skolens høstferie. I år er det imidlertid to klubber – KIF håndball og Kristiansand Turnforening
– som i samarbeid skal gjennomføre ei aktivitetsuke for barn i høstferien.
Derfor fikk «SørLanet» på et tidlig tidspunkt beskjed om at Gimlehallen var opptatt i årets
høstferie. Arrangementet fikk samtidig tilbud om å leie enten Sørlandshallen (som har
betydelig større kapasitet enn Gimlehallen), Odderøyhallen eller Torridalshallen.
Ordføreren kan ikke se at det er behov for å gjennomgå retningslinjene på dette feltet.
Administrasjonen har lang erfaring i å legge til rette for alternative løsninger når det oppstår
kryssende behov, men vi kommer ikke utenom at det er idretten som skal ha fortrinnsrett på
bruk av idrettsanlegg.
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