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Etablering av klubbhus for IL Skjalg

Forslag til vedtak:

1 . E tablering av nytt tilbygg med klubbhusfunksjon for IL Skjalg innenfor eksisterende
tribuneanlegg på Stavanger stadion godkjennes slik det kommer frem i saken .

2. T ilbygget innarbeides ved rullering av handlingsprogrammet for perioden 201 7 - 2020
i Fagplan idre tt 2014 - 2029.

3. Stavanger kommune forskutterer spillemidler til prosjektet til IL Skjalg i form av utlån.
Finansiering av utlån innarbeides i handlings - og økonom i plan for 2017 - 2020.

4. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om forskuttering av spillemidler,
festeavtale og sameieavtale med IL Skjalg.

Sammendrag
IL Skjalg har tatt initiativ ovenfor Stavanger kommune om å bygge et tilbygg med
klubbhusfunksjon innenfor eksisterende tribuneanlegg på Stavanger stadion for egne midler
samt spillemidler. Skjalg har henvendt seg til rådmannen om forskuttering av spillemidler.
Anlegg det søkes spillemidler til må være del av en vedtatt kommunal plan som omfatter
idrett og fysisk aktivitet, og tilbygget må derfor innarbeides i handlingsprogrammet for
perioden 2017 - 2020 i Fagplan idrett 201 4 - 2029. Forskuttering av midler til idrettslag/private
anses som utlån i kommuneregnskapet og skal tilbakebetales i henhold til inngått
låneavtale. Finansiering innarbei des i handlings - og økonomiplan for 201 7 - 2020.
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Etablering av klubbhus for I L Skjalg

Bakgrunn for saken
IL Skjalg har tatt initiativ ovenfor Stavanger kommune om å bygge et tilbygg med
klubbhusfunksjon på Stavanger stadion for egne midler samt spillem idler. Initiativet startet
med et spørsmål fra Terje Rønnevik (Ap); «Det bes om en sak om forholdene rundt
klubblokale for friidretten på gamle Stavanger stadion. Saken bes utredet slik at det gir
mulighet for å vurdere dette i sammenheng med behandlingen av Handlings - og
økonomiplan for kommunen».
Skjalg orienterte arbeidsutvalget i kommunalstyret for kultur og idrett om behov for klubbhus
på møte 10.12.2015.

Fakta
Frem til 2005/2006 hadde Skjalg et klubbhus ved Stavanger stadion. I forbindelse med at
Stavanger kommune skulle legge til rette for gjennomføring av reguleringsplan 1640 ved
salg av regulert boligområdet, inngikk Skjalg og Stavanger kommune avtale om over takelse
av klubbhuset og avvikling av festeavtale. Med bakgrunn i festeavtalen hadde Skj alg to
alternativer, enten flytte bygningen til en annen tomt som Stavanger kommune skaffet eller
kreve at Stavanger kommune innløste avtalen etter omsetningsverdien på det tidspunkt
avtalen opphørte . Skjalg valgte omsetningsverdi, og mottok et vederlag på kr 2 000 000.

Stavanger stadion ble bygd om tidlig på 2000 - tallet, og tribuneanlegget på Stavanger
stadion med kapasitet til 1 500 personer består nå av følgende funksjoner/lokaler:

Under tribunen
- 4 garderober
- 4 lærer - /instruktør - /dommergarderober
- Lagerrom for id rettsutstyr og driftsmateriell
- Vaskerom
- Teknisk rom
- Antidoping rom

Øverst på tribunen
- Målhus/Tidtakerhus
- Speakertårn
- Publikumstoaletter
- Kiosk

I møte med rådmannen og idrettsrådet i Stavanger 15.12.2015 orienterte Skjalg om sitt
behov , og a t idrettslaget selv ønsker å finansiere og bygge et tilbygg på Stavanger stadion.
Idrettslaget ønsker at tilbygget med klubbhusfunksjon plasseres som en del av eksisterende
tribuneanlegg, som en forlengelse av kiosken. Tilbygget vil være et forsamlingsloka le med
møterom og kontor, i tillegg vil tilbygget ha vinduer mot friidrettsanlegget slik at det ved
større arrangement vil være egnet som presserom. Det foreligger ikke tegninger foreløpig,
men Skjalg har vært i kontakt med Backe Bygg AS som har kommet med et tilbud for
prosjektet.

Den økonomiske rammen for tilbygget vil være Skjalg sin egenkapital på kr 2 000 000 p luss
spillemidler . Spillemidler til et slikt prosjekt vil være et tilskudd på 1/3 av godkjent kostnad,
maksimalt kr 1 000 000. Skjalg har henve ndt seg til rådmannen om forskuttering av
spillemidler.
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Vurdering
I Fagplan idrett 2014 - 2019 er det påpekt at Stavanger kommune ønsker å eie
garderobeanlegg, mens idrettslag står som eier av klubbhus. Rådmannen er med dette
positiv til initiativet til Sk jalg, og ser en stor nytteverdi i at idrettslagene i Stavanger har
klubbhus. Klubbhus fungerer både som samlingsplasser, og som sosiale arenaer for
frivilligheten i de enkelte idrettslag.

Rådmannen er ikke fremmed for plassering av tilbygget på eksisteren de tribuneanlegg på
Stavanger stadion, men tillatelse til å bygge må søkes byggesaksavdelingen i Stavanger
kommune. For å tilpasse tilbygget til eksisterende tribuneanlegg er rådmannens vurdering
at samme arkitekt, Multiconsult AS, bør benyttes på tilbygge t som på tribuneanlegget.

Det må tas stilling til at det i tillegg til Skjalg er andre friidrettsklubber som har sitt
tilholdssted på Stavanger stadion, og at disse også kan ha ønske og behov om et lokale
med klubbhusfunksjon. Slik rådmannen ser det er d et ikke plass til flere slike tilbygg på
eksisterende tribuneanlegg, og det kan dermed være en utfordring å forfordele muligheten
for et tilbygg til Skjalg. Rådm annen ber Skjalg ta et initiativ overfor de andre
friidrettsklubbene som bruker Stavanger stadi on for å høre om de har behov for
klubbhusfunksjon , og vurdere et eventuelt samarbeid med de . Før endelig godkjenning blir
gitt til Skjalg, vil rådmannen ha tilbakemelding om avklaring på dette spørsmålet.

Anlegg det søkes spillemidler til må være del av en vedtatt kommunal plan som omfatter
idrett og fysisk aktivitet , og tilbygget må derfor innarbeides i handlingsprogrammet for
perioden 2017 - 2020 i Fagplan idrett 2014 - 2029. Med bakgrunn i at Skjalg vil finansiere
tilbygget, vil det ikke få konsekvenser for investering i andre prioriterte id rettsanlegg i
Stavanger kommune. Kriteriene for prioritering av idrettsanlegg i Fagplan i drett 2014 - 2029
åpner opp for at private initiativ for nye idrettsanlegg skal kunne prioriteres på tvers av
vedtatte prioritering er dersom det blir politisk behandlet . Ved slike unntak vil det være
naturlig at Idrettsrådet i Stavanger blir hørt før endelig vedtak fattes. Rådm annen har vært i
kontakt med Idrettsrådet i Stavanger. Tilbakemelding en er at de er positive til initiativet til
Skjalg, og de sier enig i at tilbygget innarbeides i handlingsprogrammet for perioden 2017 -
2020.

Generelt i samhandling med idrettslag/private, har rådmannen uttrykt at det er ønskelig å
forskuttere spillemidler. Eksempel på dette er blant annet klubbhus for IL Brodd Fotball.
Forskuttering av midler til idrettslag/private anses som utlån i kommuneregn skapet og skal
tilbakebetales i henhold til inngått låneavtale. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om
forskuttering av spillemidler med Skjalg. Utbetaling av lånet foretas ved framvist tilsagn om
spillemidler. Finansiering innarbeides i handlings - o g økonomiplan for 2017 - 2020.

Som grunneier må Stavanger kommune inngå festeavtale med IL Skjalg i forhold til bruk av
eiendom. Videre vil Skjalg som eier av tilbygget være ansvarlig for drifts - og
vedlikeholdskostnader, men ettersom plasseringen er tilten kt på eksisterende tribuneanlegg
som Stavanger kommune eier må det inngås sameieavtale for naturlig fellesområdet i
henhold til retningslinjer for avtaler mellom kommune og idrettslag på idrettsbygg.

Konklusjon
1. Etablering av nytt tilbygg med klubbhusfun ksjon for IL Skjalg innenfor eksisterende

tribuneanlegg på Stavanger stadion godkjennes slik det kommer frem i saken.
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2. Tilbygget innarbeides ved rullering av handlingsprogrammet for perioden 2017 - 2020
i Fagplan idrett 2014 - 2029.

3. Stavanger kommune forskutt erer spillemidler til prosjektet til IL Skjalg i form av utlån.
Finansiering av utlån innarbeides i handlings - og økonomiplan for 2017 - 2020.

4. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om forskuttering av spillemidler,
festeavtale og sameieavtale med IL Skj alg

Per Kristian Vareide Leidulf Skjørestad
Rådmann Direktør

Christine Svoren
Saksbehandler

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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