
 

 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Kommunestyret 
Møtested: Kommunestyresalen 
Dato: 07.02.2017 
Tid: Kl. 18:00 - 20:00 

 
 
 
Rolle Følgende medlemmer møtte Parti Møtte for Parti 
Ordfører Bjørn Ole Gleditsch H   
Medlem Thomas Mørk Bjørvik H   
Medlem Tor Steinar Mathiassen H   
Medlem Anne Strømøy H   
Medlem Audun Tjomsland H   
Medlem Anders Sperre H   
Medlem Hanne F. Børresen Johansen H   
Medlem Geir Ellefsen H   
Medlem Erling Fredrik Sørhaug H   
Medlem Yllka Neziri H   
Medlem Marit Langås Danielsen H   
Medlem Ellen Dyring Schjelderup H   
Medlem Liv Margit Karto H   
Medlem Victor Fuglaas Holte-Nilssen H   
Medlem Raymond Birger Skoglund H   
Medlem Trond Clausen H   
Medlem Jan Tore Rui-Haugerød H   
Medlem Erlend Larsen H   
Medlem Grethe Østgård H   
Medlem Sigurd Vedvik H   
Medlem Renate Sølversen H   
Medlem Cathrine Andersen FRP   
Medlem Øyvind Lorentzen FRP   
Medlem Erik Monsen FRP   
Medlem Harry Gran FRP   
Medlem Bror-Lennart Mentzoni KRF   
Medlem Morten Moholdt KRF   
Medlem Inga M. Krossøy KRF   
Medlem Fredrik Sørli Borg KRF   
Medlem Karin Virik V   
Medlem Nils Økstad Fischer V   
Medlem Ida Cathrine Nilsen SP   
Medlem Bjarne Sommerstad SP   
Medlem Tom Cato Abrahamsen SP   
Medlem Jon Folkvord SP   
Medlem Arild Theimann AP   
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Medlem Lozan Balisany AP   
Medlem Kjetil Olsen AP   
Medlem Birgit Pettersen AP   
Medlem Pournima Namdeo Patil AP   
Medlem Erlend Hem AP   
Medlem Karin Vabog Christensen AP   
Medlem Per Reidar Karlsen AP   
Medlem Henriette Elnan Steinsholt AP   
Medlem Hilde Hoff Håkonsen AP   
Medlem Bjørn Orerød AP   
Medlem Nils Ingar Aabol AP   
Medlem Wenche Davidsen AP   
Medlem Tor Edvard Strand AP   
Medlem Charlotte Jahren Øverbye SV   
Medlem Ivar Otto Myhre SV   
Medlem Odd Rune Langeland MDG   
 
Varamedlem Parti Forfall Parti 
Berenike Wulfsberg H Bjørn Hoelseth H 
Lars Viggo Holmen H Elin Hasås H 
Monica Johansen FRP Roy Standal FRP 
Anne Sollie Hem AP Oddvar Myklebust AP 
Stian Caius Pedersen FRP Ole Trygsland Hoelseth UAVH 
 
 
 
 
 
 
Bjørn Ole Gleditsch Mette Wiik 
ordfører formannskapssekretær 
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001/17: Godkjenning av møteprotokoll fra møtet 13.12.2016 
 
Rådmannens innstilling: 
 

Møteprotokollen godkjennes. 
 

 
 
Behandling: 
Rådmannen innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KST- 001/17 Vedtak: 

 
Møteprotokollen godkjennes. 
 

 
 
 
002/17: Endring av reguleringsplan for Kiserødveien 69 - sluttbehandling 
 
Formannskapets innstilling: 
Formannskapet anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak: 
 

Forslag til reguleringsplan for Kiserødveien 69 med plankart datert 31.05.2016 og 
bestemmelser datert 18.10.2016 vedtas, jf. Plan- og bygningsloven § 12-12. 

 
 

 
 
Behandling: 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KST- 002/17 Vedtak: 

 
Forslag til reguleringslan for Kiserødveien 69 med plankart datert 31.05.2016 og 
bestemmelser datert 18.10.2016 vedtas, jf. Plan- og bygningsloven § 12-12. 
 

 
 
 
003/17: Barn og unges interesser i planleggingen 
 
Formannskapets innstilling: 
Formannskapet anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak: 
 

For å ivareta barn og unges interesser i plansaker etablerer Sandefjord kommune 

en uavhengig ordning, slik som skissert i alternativ 2. 
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Behandling: 
Inga Krossøy, KRF fremmet følgende forslag: 

Nytt pkt 2: 

2. Barnas representant bør ha barnefaglig kompetanse dvs.kunnskap og 
erfaringer med barn og unges utvikling og kjenne til behovet for tilrettelegging 
av utemiljøet. 

 

Karin Virik, V fremmet følgende forslag: 

For å ivareta barn og unges interesser i plansaker etablerer Sandefjord 
kommune en uavhengig ordning, slik som skissert i alternativ 1 

 

Det ble votert over forslag fremmet av Virik, V. 

Forslag fremmet av Virik, V falt med  39 mot 18 stemmer 

 

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 39 mot 18 stemmer. 

 

Det ble votert over forslag fremmet av Krossøy, KRF. 

Forslag fremmet av Krossøy, KRF ble vedtatt med 51 mot 6 stemmer 

 

 
KST- 003/17 Vedtak: 

 
1. For å ivareta barn og unges interesser i plansaker etablerer Sandefjord 

kommune en uavhengig ordning, slik som skissert i alternativ 2. 
 

2. Barnas representant bør ha barnefaglig kompetanse dvs.kunnskap og 
erfaringer med barn og unges utvikling og kjenne til behovet for tilrettelegging 
av utemiljøet. 

 
004/17: Bypakke Tønsberg, videre deltagelse 
 
Formannskapets innstilling: 
Formannskapet anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak: 
 

1. Sandefjord kommune trer ut av samarbeidet Bypakke - Tønsbergregionen som 
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fullt medlem fra 01.01.2017. Økonomiske forpliktelser som følge av avgitt 
Garantiansvar bortfaller og overtas av de andre kommunene i samarbeidet.  
 

2. Sandefjord kommune søker i det videre samarbeidet om politisk 
observatørdeltakelse i Overordnet styringsgruppe (OSG). 

 
3. Sandefjord kommune ønsker at det også legges til rette for administrativ 

observatørdeltakelse. Rådmannen avklarer nærmere hvordan observatørrollen 
med administrativ deltakelse skal ivaretas. 

 
4. Til observatørstilling velges ordfører Bjørn Ole Gleditsch, H med varaordfører 

Cathrine Andersen, FRP som vara. 
 
 
 
Behandling: 
Arild Theimann, AP fremmet følgende forslag til endret pkt 4 i formannskapets 
innstilling: 

4. Som observatør velges ordfører Bjørn Ole Gleditsch og Nils Ingar Aabol fra 
opposisjon. Varaordfører Cathrine Andersen er vara for  Gleditsch og Aabol. 

 

Grethe Østgård, H fremmet følgende forslag nytt pkt 5: 

5. Observatørsatørstatus i punkt 2 og 3 søkes med møte og talerett både på 
politisk og administrativt overordnet nivå. 

 

Det ble votert over formannskapets innstiling pkt 1, 2 og 3. 

Formannskapets innstilling pkt 1,2 g 3 ble enstemmig vedtatt. 

 

Det ble votert alternativt over pkt 4 i formannskapets innstiling og forslag fremmet av 
Theimann, AP. 

Forslag fremmet av Theimann, AP, endret pkt 4 ble vedatt med 31 mot 26 stemmer. 

 

Det ble votert over forslag fremmet av Østgård, H, nytt pkt 5. 

Forslag fremmet av Østgård, ble vedtatt med 51 mot 6 stemmer. 

 
KST- 004/17 Vedtak: 

 
1. Sandefjord kommune trer ut av samarbeidet Bypakke - Tønsbergregionen som 
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fullt medlem fra 01.01.2017. Økonomiske forpliktelser som følge av avgitt 
Garantiansvar bortfaller og overtas av de andre kommunene i samarbeidet. 

 

2. Sandefjord kommune søker i det videre samarbeidet om politisk 
observatørdeltakelse i Overordnet styringsgruppe (OSG). 

 

3. Sandefjord kommune ønsker at det også legges til rette for administrativ 
observatørdeltakelse. Rådmannen avklarer nærmere hvordan observatørrollen 
med administrativ deltakelse skal ivaretas. 

 
4. Som observatør velges ordfører Bjørn Ole Gleditsch og Nils Ingar Aabol fra 

opposisjon. Varaordfører Cathrine Andersen er vara for  Gleditsch og Aabol. 

 

5. Observatørsatørstatus i punkt 2 og 3 søkes med møte og talerett både på 
politisk og administrativt overordnet nivå. 

 
 
 
005/17: Etablering av servicetorg, i Andebu, Stokke og Sandefjord 
 
Formannskapets innstilling: 
Formannskapet anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak. 

1. Det etableres servicetorg i Stokke og Andebu som et helhetlig tilbud til 
innbyggerne. 
 

2. Servicetorgene samlokaliseres med bibliotekene i Stokke og Andebu. 

 

3. Servicetorget i gamle Sandefjord vurderes videreutviklet med nåværende 
plassering ved hovedinngangen i Rådhuset. 

 

4. Endelig vedtak gjøres i forbindelse med at de økonomiske og budsjettmessige 
konsekvensene foreligger i forbindelse med sak om første tertial om den 
helhetlige løsningen. 

 

5. Servicetorgenes funksjonalitet evalueres etter 2 år. 

 
 
Behandling: 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KST- 005/17 Vedtak: 

 

1. Det etableres servicetorg i Stokke og Andebu som et helhetlig tilbud til 
innbyggerne. 
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2. Servicetorgene samlokaliseres med bibliotekene i Stokke og Andebu. 

 

3. Servicetorget i gamle Sandefjord vurderes videreutviklet med nåværende 
plassering ved hovedinngangen i Rådhuset. 

 

4. Endelig vedtak gjøres i forbindelse med at de økonomiske og budsjettmessige 
konsekvensene foreligger i forbindelse med sak om første tertial om den 
helhetlige løsningen. 

 

5. Servicetorgenes funksjonalitet evalueres etter 2 år. 

 
006/17: Permisjonssøknad for perioden 01.01.2017 - 01.11.2017 - Elin Hasås, H 
 
Formannskapets innstilling: 
Formannskapet anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak: 

 
Elin Hasås, H innvilges fødselspermisjon i perioden 1.1.2017 til 1.11.2017 fra 
følgende verv: 
 

Medlem KST 
Varamedlem FSK 
Medlem OK 

 
Følgende endringer gjøres i forbindelse med slik permisjonssøknad: 
 

Til kommunestyret rykker neste på listen opp en plass, første vara trer inn 
som medlem.  
Til FSK velges Hanne Børressen Johansen, H som varamedlem. 
Til OK velges Svein Ødeskaug, H som medlem. 
 

 
 
Behandling: 
 
Fomannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
KST- 006/17 Vedtak: 

 
Elin Hasås, H innvilges fødselspermisjon i perioden 1.1.2017 til 1.11.2017 fra 
følgende verv: 
 

Medlem KST 
Varamedlem FSK 
Medlem OK 

 
Følgende endringer gjøres i forbindelse med slik permisjonssøknad: 
 

Til kommunestyret rykker neste på listen opp en plass, første vara trer inn 
som medlem.  
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Til FSK velges Hanne Børressen Johansen, H som varamedlem. 
Til OK velges Svein Ødeskaug, H som medlem. 

 
007/17: Permisjonssøknad for perioden 1.1.2017 - 1.9.2017 - Peder Markus 
Runsjø, H 
 
Formannskapets innstilling: 
Formannskapet anbefaler at kommunestyret fatter følgende vedtak: 

 
Peder Markus Runsjø, H innvilges ikke permisjon i perioden 1.1.2017 – 
1.9.2017 i følgende verv: 
 
Varamedlem KST 
Varamedlem OK 

 
 
Behandling: 
 
Marit Langås Danielsen, H orienterte om at Runsjø, H også er varamedlem til HSO. 
 

Formannskapets innstilling med tilføyelse av «Varamedlem HSO» ble enstemmig 
vedtatt. 

 
KST- 007/17 Vedtak: 

 
Peder Markus Runsjø, H innvilges ikke permisjon i perioden 1.1.2017 – 
1.9.2017 i følgende verv: 
 
Varamedlem KST 
Varamedlem OK 
Varamedlem HSO 

 
001/17: Interpellasjon - Mathall i Sandefjord - Ivar Otto Myhre, SV 
 
Interpellasjon: 
Vår nye kommune fra 1/1-17 er en kommune med svært mange gårdsbruk og 
gartnerier  som bruker mesteparten av den dyrkbare jorda i kommunen. Et gunstig 
klima med muligheter for å produsere flere jordbruksprodukter som er høyt etterspurt 
blant publikum og med et sentrum i kommunen der det kan skapes et marked for 
disse kortreiste produktene, innebærer muligheter for å etablere en mathall i 
Sandefjord. En mathall vil kunne skape  flere nye arbeidsplasser i jordbruket og 
andre selvproduserende virksomheter. En slik hall vil også kunne styrke 
handelsmiljøet i sentrum og gi forbrukerne flere alternativer. 
 
Spørsmål: 
Vil ordføreren ta initiativet til at det nye utvalget for blant annet næringsutvikling får til 
oppgave å utrede mulighetene for å etablere en mathall i Sandefjord sentrum.  
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Ordførerens svar: 
Sandefjord kommune skal være en offensiv næringskommune, og landbruk er en 
viktig næring som kommunen ønsker å legge godt til rette for. En mathall kan være et 
spennende bidrag til økt verdiskapning og utvikling.  Det er mange bønder i dag som 
selger sine produkter direkte fra gård, og en mathall vil kunne gi større mulighet for 
disse til å nå ut til forbrukerne med sine varer. Det vil likevel være næringen selv som 
må ta initiativ til et slikt prosjekt, og gjøre de nødvendige vurderingene av om dette 
kan realiseres. I 2017 blir det arrangert «Bondens marked» i Sandefjord by for første 
gang. Erfaringer fra dette vil også kunne spille inn i tenkningen rundt temaet.  
 
Kommunen vil ta godt imot og vurdere alle spennende tiltak som kan bidra til økt 
verdiskapning og utvikling, også en ide om en mathall. Aktører innenfor næringen 
utfordres til å ta initiativ til dette! Kommunens rolle må vi komme tilbake til når et slikt 
prosjekt har tatt form.  
 
002/17: Interpellasjon - Effektivitet i den nye kommunen - Anne Strømøy, H 
 
Interpellasjon: 
Vi står nå ved porten til å bygge en ny kommune. En stabil og god økonomistyring er 
helt sentralt for å kunne levere et jevnt, godt tjenestetilbud til alle kommunens 
innbyggere. En ny kommune gir oss også anledning til å gjøre nye vurderinger av 
hvilke områder man ønsker å prioritere opp, og hvilke man ønsker å legge mindre 
vekt på. Politikk handler som kjent om prioriteringer.  
 
Kommunal og moderniseringsdepartemenet (KMD) har i høst lansert et verktøy, en 
effektivitetsanalyse, som måler effektiviteten for et gitt tjenesteområde. De mest 
effektive kommunene innenfor et gitt område får verdien 100, og dersom man får 
verdien 80 tilsier dette at man er 20 % mindre effektiv enn de mest effektive 
kommunene. Det understrekes at undersøkelsen kun unntaksvis tar innover seg 
kvaliteten i tjenestetilbudet.  
 
Innledningsvis er det tre områder som er undersøkt: Barnehage, skole og pleie og 
omsorg. Tallene er fra 2014 og 15 og er derfor inndelt i de tre tidligere kommunene. 
For de samlede tjenesteområdene har Andebu en effektivitetsscore på 66, 
Sandefjord på 71 og Stokke på 75. Pleie og omsorg skiller seg spesielt ut der 
Andebu har en score på 51 og Sandefjord en score på 58 for dette området. 
Sandefjord er spesielt omtalt, og er sammenliknet med Ski. Her ser vi at Sandefjord 
har fra 70 til 100 % høyere bemanning og andre driftsutgifter enn Ski, samtidig med 
at produksjonen er vesentlig lavere, med unntak av hjemmesykepleien. Men også 
innenfor barnehagene og skolene er vi i mange sammenhenger et godt stykke unna 
de beste kommunene hva gjelder effektivitet.  
 
Hvor mye vi får ut av de 3.2 milliarder skattefinansierte kronene vi disponerer i vårt 
budsjett bør være av stor interesse for det nye kommunestyret. Ofte er det slik at ting 
går seg til over tid, og at det «bare har blitt sånn». Vi står nå i en situasjon der 
tidspunktet er godt for å se på ting på nytt.  Vil ordføreren ta et initiativ slik at vi får en 
sak til politisk behandling som tar tak i disse problemstillingene? 
 
 
Ordførerens svar: 
Hvert år har Stokke, Andebu og Sandefjord kommune levert data som inngår i ulike 
statistikker og som brukes i analyser av kommunesektoren. Interpellasjonen tar 
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utgangspunkt i analyser av effektivitet i kommunale tjenester som Senter for 
økonomisk forskning ved NTNU i Trondheim har utarbeidet for Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet og som også står omtalt i novemberrapporten fra Det 
tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi. Dataene er i 
hovedsak hentet fra kommunenes KOSTRA-rapportering, IPLOS-rapportering 
(individbasert pleie- og omsorgsstatistikk) og rapportering til Utdanningsdirektoratet. 
Effektivitetsanalysen definerer ulike produkter innenfor de aktuelle tjenesteområdene 
og benytter i hovedsak årsverk med fagutdanning, årsverk uten fagutdanning og 
andre driftsutgifter utenom lønn som innsatsfaktorer for å beregne effektivitet. Andre 
kjente analyser som også benytter data fra de nevnte statistikkene er f.eks 
produksjonsindeksen og kommunebarometeret.  
 
Kommunenes hovedoppgave er å gi grunnleggende velferdstjenester til innbyggerne. 
Kunnskap om tjenestene og anvendelse av statistikk og analyser som lages, er 
viktige redskap for å sikre god utnyttelse av ressursene, prioritering og å kunne 
innrette tjenestene til innbyggernes beste. Kommunesektoren bruker ressurser på å 
avgi data til statistikk, og det er viktig å gjenbruke dataene for å øke kunnskapen om 
tjenester og ressursbruk. 
 
Sandefjord kommune vil bruke denne type målinger og analyser for å bli bedre. Dette 
vil også bli benyttet i mål- og resultatstyringen. Den demografiske utviklingen og 
landets økonomiske evne til å kompensere kommunesektoren gjør at det er stor 
aktivitet i kommunesektoren for å utvikle tjenestetilbudet til innbyggerne med 
forholdsmessig mindre ressursinnsats. Kommunene kan lære av hverandre. 
Treffsikkerheten ved utvelgelse av kommuner man vil studere nærmere og lære av, 
kan økes når kommunen tar utgangspunkt i slike analyser. Nytten av tilgjengelig 
statistikk er avhengig av kvaliteten på de dataene som er levert. Det er derfor en 
prioritert oppgave å kvalitetssikre data som Sandefjord kommune selv leverer. 
 
Å arbeide med forbedring av datakvalitet er både komplisert og omfattende. For 
eksempel må man sikre at det er ens praksis når det gjelder vurdering av brukere 
innenfor omsorgstjenester. Dette betinger også kompetanse hos personalet – for 
vurdering av den enkelte tjenestemottakers bistandsbehov og utmålt tid for tjenester. 
Arbeid med dette – kursing, kompetanseheving, lederinvolvering – må balanseres 
opp mot andre prioriterte oppgaver for den nye kommunen, så som harmonisering av 
tjenestenivå og likeverdighet av tjenester.   
 
Datakvalitet, kompetanse, tjenestenivå og kvalitet griper inn i og påvirker hverandre, 
og effektiviseringstiltak og forbedringsarbeid må alltid foregå langs flere dimensjoner 
samtidig. Ensidig oppmerksomhet på økonomiske indikatorer kan innebære 
uønskede effekter på kvalitets- og utviklingsarbeidet, på samme måte som ensidig 
oppmerksomhet på «kvalitet» kan gi et kostnads- og tjenestenivå som ikke er 
bærekraftig eller i tråd med en overordnet prioritering. 
 
Fra forhandlingsutvalgets utredning og vedtak i Fellesnemnda, er 
kostnadseffektivitet, enklere tjenester for innbyggerne og digitalisering satt som 
viktige satsingsområder for den nye kommunen. Effektivitetsanalyser og andre 
analyser som viser hvilke resultater vi får av ressursinnsatsen vil være elementer i et 
helhetlig styringsperspektiv som vil gi grunnlag for oss folkevalgte i våre politiske 
prioriteringer for årene fremover.  
 
Jeg vil følge dette opp med administrasjonen, slik at det i tilknytning til rammesaken 
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for 2018 vil foreligge analyser, herunder analyse basert på foreløpige KOSTRA-tall 
for 2016. 
 
003/17: Interpellasjon - Skøyteis i Sandefjord sentrum innen vinteren 2017 / 
2018 - Ellen Schjelderup, H 
 
Interpellasjon: 
Jeg har en idé, eller rettere sagt Larvik og flere andre byer hadde en idé. Jeg vil 
gjerne legge frem en tanke til ordføreren om å kopiere denne idéen som blant andre, 
vår naboby har gjort til virkelighet. 
 
Et viktig tilskudd for å skape liv i sentrum viser seg å være en kunstisbane. Larvik 
etablerte en kunstisbane i slutten av november 2016, og det har vært en 
braksuksess. Tilbakemelding er at dette er et svært populært tiltak for barn og 
ungdom, også for de som ikke er aktive innenfor organisert idrett/aktivitet.» Sentrum 
fylles opp av store og små. Jeg ser for meg kakao, glade mennesker i alle aldre, og 
skøyter i alle farger og fasonger. 
 
Dersom Sandefjord skal få til et sentrum med mer aktivitet må vi tenke nytt og 
utradisjonelt. 
 
Jeg ber ordføreren om at Sandefjord kommune utreder muligheten og kostnader for 
en kunst isflate for familie- og fritidslek på området byparken/Hvaltorget. For deretter 
å legge det frem som en sak for KFBS, gjerne i forbindelse med rammesaken. 
 
Målet må være å få en kunst isflate i sentrum til vinteren 2017/18 og jeg håper 
ordføreren ser på denne interpellasjonen som en god idé som Sandefjord by kan 
virkeliggjøre. 
 
 

Ordførerens svar: 
Etablering av og tilretting for ulike typer arenaer og møteplasser er viktig og positivt i 
et folkehelseperspektiv og i utviklingen av nærmiljø.  
En kunstisflate i sentrum av Sandefjord vil kunne være et attraktivt tilbud til barn og 
unge og vil kunne øke aktiviteten i sentrum.   
 
Det finnes ulike modeller og måter å etablere en kunstisbane på. Forhold som har 
betydning for etableringen vil blant annet være: 
 

· Om anlegget skal være mobilt eller permanent 
· Grunnforhold, tilgang til strøm/vann, størrelse og lokalisering og 

forvaltning, drift og vedlikehold 
 
Kunstisflater er kostnadskrevende både å etablere og drifte, uavhengig av om 
anlegget er mobilt eller permanent.   
 
Erfaringer fra etableringen av kunstisbanen på torget i Larvik har vist at anlegget 
bidrar til økt aktivitet i sentrum. Anlegget er mobilt og demonteres etter hver sesong. 
Isflaten er på ca. 500 m2. Erfaringene tilsier at størrelsen ikke bør være mindre for at 
bruken skal være hensiktsmessig. Etableringen har kostet ca. 2 mill, og er et 
samarbeid mellom kommunen og Larvik by AS (handelsstanden). Driftskostnadene 
er beregnet til ca. 0,4 mill. pr. sesong. Larvik By AS dekker ca. 1/3 av dette og 
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ivaretar i tillegg utleie av skøyter mv. Sesongen varer normalt fra november til 
mars/april. 
 
Det finnes også erfaringer fra øvrige byer og kommuner i Norge med etablering, 
organisering og drift av kunstisflater som det er naturlig å innhente informasjon fra.  
Ski kommune har etablert et permanent anlegg på ca. 850 m2, med kjølerør i bakken 
og betongdekke til annen bruk i sommerhalvåret.  Et slikt prosjekt koster i 
størrelsesorden 6-7 mill. bare til investering. I tillegg kommer driftskostnader.  
Kunstisflater kan ha ulike typer toppdekke/underlag. Både grus, betong og 
kunstgress kan benyttes, avhengig av om anlegget skal være mobilt eller permanent. 
Felles for anlegget er at det må etableres tekniske anlegg for kjøleanlegg med 
fremført strøm/vann.  
 
Det er naturlig å vurdere ulike lokaliseringsalternativer for eventuelt å finne den best 
egnede plassen både i forhold til funksjon, størrelse, kostnader og bruk. Følgende 
områder bør inngå i en slik vurdering:   
 

• Byparken, Torget og flere områder i Badeparken.  
 
Ordføreren vil ta initiativ til å få laget en mulighetsanalyse for etablering av en 
kunstisbane/myldreflate, herunder ulike lokaliseringsalternativ, vurdering av 
kostnader og finansiering. Gjennomføring av et slikt tiltak må vurderes og prioriteres i 
forhold til andre investeringer og tiltak ved kommende budsjettprosesser. 

   
 

 
 


