Saksprotokoll i Kulturutvalget - 13.11.2018
Behandling:
Kulturutvalget ser utfordringene for basishallen dersom den blir prioritert som nummer to som
fremlagt i forslag til vedtak. Dette spesielt da Rissa kommune i sin tid ba om bistand når det
gjelder gymsal for nye Åsly. Savnet de økonomiske betraktningene i saksframlegget.
Forslag til tilleggspunkt fra Barbro Hølaas Vang (AP) og Arvid Penna Steen (H):
Administrasjonen fremmer en sak for kommunestyret i desember 2018 der de foreslår en
løsning som gjør at prosjekt Rissahallen – basishallen inkl. sosiale rom og garderobesett kan få
kompensert for merutgifter på renter som følge av kulturutvalgets vedtak.
Forslag fra Jan Stølen (PP):
Leksvikhallen-svømmehall inkl. sikkerhet, stupetårn, sosiale rom og styrketreningsrom endres
til prioritet 4 jmf. Idrettsrådets prioritering:
1. Rissahallen - Basishall inkl. sosiale rom og garderobesett
2. Trøa stadion – klubbhus rehabilitering inkl nye garderober og lager
3. Basishallen – skyteanlegg
4. Leksvikhallen – svømmehall inkl. sikkerhet, stupetårn, sosiale rom og styrketreningsrom
5. Leksvikhallen – opplærings-basseng inkl rullestolrampe og hev/senkbunn.
6. Leksvikhallen – aktivitetssal inkl. garderober
7. Leksvik skisenter – omlegging av løype inkl. lys – i løypa
8.Breimyra skyteanlegg – elektroniske skiver på innendørs bane
9. Leksvik skisenter – omlegging av løype inkl. lys – innkomst
I tillegg legges Fallet ved Botn - båthus inn på prioritet 10. og Leksvikhallen – rehabilitering inkl.
universell utforming og brannsikring inn på prioritet 11.
Forslaget til Jan Stølen (PP) fikk 3 stemmer (Jan Stølen (PP), Erling Pedersen (SP) og Vegard
Heide (MGD)) mot 5 stemmer.
Forslag til tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt.
Endelig vedtak:
Spillemiddelsøknadene i Indre Fosen prioriteres i henhold til framlagte liste.
Administrasjonen fremmer en sak for kommunestyret i desember 2018 der de foreslår en
løsning som gjør at prosjekt Rissahallen – basishallen inkl. sosiale rom og garderobesett kan få
kompensert for merutgifter på renter som følge av kulturutvalgets vedtak.
Enstemmig vedtatt.

