Behandling i Lokalstyret - 15.09.2020
Kristin Furu Grøtting (Ap) satte fram følgende forslag til endring av tredje og fjerde avsnitt:
Lokalstyret vedtar at oppvekst- og kulturutvalget (OKU) gis fullmakt til å tildele korkpenger for
2020 til prosjekter og tiltak innenfor en samlet ramme på inntil 2,5 mill. kr. OKUs vedtak av
01.09.2020 justeres i henhold til dette.
Videre satte Furu Grøtting fram følgende tilleggsforslag:
Lokalstyret ber administrasjonen komme tilbake til administrasjonsutvalget med sak om
ekstraordinær nedbetaling av Kulturhuset i sin helhet for inneværende år. Formålet er å belyse
mulig økonomisk handlingsrom for å både ivareta dagens aktivitet fremover, men også
realisering av fremtidige større prosjekter
Lokalstyret ber oppvekst- og kulturutvalget uttale seg om kapasitetsutfordringene ved dagens
idrettshall. Formålet er at administrasjonsutvalget skal kunne sette økonomiske rammer for et
forprosjekt som skal avklare kapasitetsutfordringen ved idrettshallen.
Forprosjektet skal spesifisere utfordringer, behov og mulige løsninger, innenfor de
økonomiske rammene som et budsjettvedtak gir.
Saken ønskes behandlet i den kommende budsjettprosessen.
Furu Grøttings forslag til endring av tredje og fjerde avsnitt ble vedtatt med 11 mot 4 stemmer.
Resten av oppvekst- og kulturutvalgets innstilling og Furu Grøttings to tilleggsforslag ble enstemmig
vedtatt.

Vedtak i Lokalstyret - 15.09.2020
Lokalstyret vedtar at det ikke defineres egne satsingsområder for korkpengetildelingen i 2020 ut over
det som går fram av veiledningen til korkpengeordningen, pkt. 1.
Lokalstyret oppfordrer OKU til å ta ekstra hensyn til aktiviteter som er eller kan bli spesielt rammet av
koronasituasjonen og smitteverntiltak.
Oppvekst- og kulturutvalget gis fullmakt til å tildele korkpenger for 2020 til prosjekter og tiltak innenfor
en samlet ramme på inntil 2,5 mill. kr.
Resterende andel av nettooverskuddet, ca. kr. 4 066 000 tilføres posten bunden fond for korkpenger.
Av dette skal ca. 1,7 mill. kr gå til betjening av lånet til Kulturhuset og kr. 300 000 til inndekning av
reduserte husleieinntekter i Svalbardhallen, jf. lokalstyrets vedtak i sak PS 66/18.
Lokalstyret ber administrasjonen komme tilbake til administrasjonsutvalget med sak om ekstraordinær
nedbetaling av Kulturhuset i sin helhet for inneværende år. Formålet er å belyse mulig økonomisk
handlingsrom for å både ivareta dagens aktivitet fremover, men også realisering av fremtidige større
prosjekter
Lokalstyret ber oppvekst- og kulturutvalget uttale seg om kapasitetsutfordringene ved dagens
idrettshall. Formålet er at administrasjonsutvalget skal kunne sette økonomiske rammer for et
forprosjekt som skal avklare kapasitetsutfordringen ved idrettshallen.
Forprosjektet skal spesifisere utfordringer, behov og mulige løsninger, innenfor de økonomiske
rammene som et budsjettvedtak gir.
Saken ønskes behandlet i den kommende budsjettprosessen.

