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Minsak - krisepakke til Alfheim svømmehall
Kommunedirektørens innstilling til vedtak:
1. Kommunestyret tar innbyggerforslaget Krisepakke til Alfheim Svømmehall til behandling.
2. Kommunestyret tar ønsket om gjenåpning av Alfheim som svømmehall til orientering.

Stig Tore Johnsen
Kommunedirektør

Mari Enoksen Hult
Stabssjef, stab for politisk og adm. ledelse
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Hva saken gjelder
Behandling av innbyggerforslaget «Krisepakke til Alfheim Svømmehall»

Saksutredning
Med hjemmel i kommuneloven § 12-1 kan innbyggerne i kommunen sende inn forslag om saker
som skal behandles av kommunestyret. Kommunestyret plikter selv å ta stilling til et
innbyggerforslag som gjelder kommunens virksomhet.
Grunnvilkår for behandling:
Før saken tas opp til behandling må det imidlertid avklares om forslaget oppfyller lovens vilkår
for realitetsbehandling. Det stilles krav om at minst 2 prosent av innbyggerne i kommunen,
alternativt minst 300 personer, støtter forslaget. Det kreves at de som leverer forslaget skal
være registrert bosatt i kommunen. Forslag kan fremmes også av personer under 18 år.
Kommunestyret skal ta stilling til forslaget senest 6 måneder etter at det er fremmet.
Via nettportalen «minsak» har det kommet inn et forslag om Krisepakke til Alfheim Svømmehall.
Forslaget ble levert 16.10.2020, som er sluttdato for signering. Da var det registrert 361
underskrifter.
Videre fremgår det av kommunelovens § 12-1 at det ikke kan fremmes forslag med «samme
innhold» som en sak som er behandlet av kommunestyret i løpet av valgperioden. I veileder til
bestemmelsen sies det at hvorvidt to forslag er identiske, må vurderes konkret i hvert enkelt
tilfelle.
Saken har ikke vært behandlet av dette kommunestyret tidligere. Vedtaket om stenging av
Alfheim i 2020 ble tatt i 2017, og pandemisituasjonen medførte at dette ble gjort tidligere på året
enn planlagt.
Vilkårene for å behandle saken i kommunestyret er dermed oppfylt.
Redegjørelse av forslagets innhold:
Forespørsel om krisepakke til Alfheim Svømmehall for å gjenopprette drift.
Annen saksutredning:
Det finnes i dag hverken driftsmidler eller personalressurser til å drifte Alfheim. Av ulike både
tekniske, praktiske og økonomiske årsaker er det ikke aktuelt å gjenåpne Alfheim slik
situasjonen er i dag. Det vil i løpet av våren bli lagt frem en sak for politisk behandling om vegen
videre for Alfheim.

Konklusjon
Kommunedirektøren anbefaler ikke kommunestyret å fatte vedtak om videre drift av Alfheim,
men avvente utredningsarbeidet som pågår i kommunen.

Vedtakskompetanse
Kommunestyret
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Vedlegg
Sak 2196 fra minsak.no er klar.msg
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