
Sak 1: Flerbrukshall 

Kommunestyret vedtok ny økonomiplan i november 2020. Der fikk kommunens plangruppe 

nytt mandat gjennom et verbalpunkt. Oppgaven er å få ned kostnadene og tidsfrist for 

levering er september dette året. Siden da har Hallkomiteen jobbet iherdig for å få 

gjennomslag for sin grunntanke mht kostnadsestimatet man skal levere. COWI og 

Silvaconsult er engasjert for å bistå med sine erfaringer og kompetanse. TAL/OTH har 

sammen med Petter Svindland orientert formannskapet om status (den14. april) og først nå i 

april er vi positivt innstilt til retningen prosjektet har. Likevel er det fortsatt en vei å gå før vi 

klarer å sikre at det endelige kostnadsestimatet som leveres har kvalitetssikrede realistiske 

tall i sin kalkyle. Vi er overbevist om at realistiske tall/erfaringstall vil gi en totalsum som er 

innenfor den rammen politikerne har gitt oss.  

Flerbrukshallen og ombyggingen av skolen er totalt sett et prosjekt som vil gi ringvirkninger i 

bygda langt utover KFIL og skolens bruk. Selve gjennomføringen vil både styrke og sikre 

skolen for fremtiden. Aldersheimen og barnehagen vil også dra nytte av hallen for sine 

aktiviteter. Vekstpotensialet man øyeblikkelig vil ha for KFIL er stort med flerbrukshallen 

realisert. Bygdas kulturliv, det frivillige arbeidet som finnes og vårt sosiale liv vil få en ny 

arena, en arena man har savnet og etterspurt. Sett utenfra, så vil bygda fremstå som tydelig 

mer attraktiv for unge som vurderer å etablere seg her og de som eventuelt vurderer å flytte 

bort. 

Økonomisk betyr realiseringen minimalt for KFIL, se vedlegg. Investeringskostnadene man 

har forpliktet seg på beløper på 2 Mkr og er tenkt løst via dugnad. Listen over de som er 

villige til å delta på dette strekker seg utover KFIL og viser nok en gang at bygda ønsker å 

realisere dette. På driftssiden er våre forpliktelser totalt på 100 000 kroner. Dette er delt 

mellom praktisk forvaltning (organisering av låsing for eksempel) og et årlig kronebeløp årlig 

50 000kroner. Her har vi allerede en løsning med en sponsor på plass som vil dekke hele 

beløpet de nærmeste årene.  

 

Totalt sett er prosjektet så betydningsfullt for bygda at Hallkomiteen er stolt over å få være 

med å jobbe dette frem. Det har dratt ut i tid, men nå har vi en tidsfrist og et mål å jobbe mot. 

Derfor er det viktig at KFIL nå, med styret i spissen, bruker alle anledninger som kommer for 

å bidra til positiv publisitet for prosjektet. Hele KFIL kan og bør være stolte over den rollen vi 

her spiller. 

 

Vedlegg i saken: 

• Samarbeidsavtale KFIL og KK 
 

 

Vedtak Hall: 

Årsmøtet gir Hallkomiteen mandat til å jobbe videre sammen med kommunen. Årsmøtet ber 

styret prioritere dette arbeidet gjennom aktivt samarbeid med Hallkomiteen. Ved et 

utbyggingsvedtak skal styret opprette en byggekomite som erstatter Hallkomiteen, denne 

skal bestå av minst to medlemmer fra Hallkomiteen. Årsmøtet gir nyutnevnte byggekomite 

mandat til å ferdigstille driftsavtalen med kommunen før endelig godkjenning i styret.  

 



Avtale mellom Knaben og Fjotland IL(KFIL) og Kvinesdal kommune(KK) om 

bidrag til drift og investering av flerbrukshall på Kvinlog 

 

I verbalpunkt 4.1.2 i økonomiplan for 2016 har politikerne sagt følgende om 

flerbrukshall på Kvinlog:  

Rådmannen får i oppdrag og gå i dialog med Fjotland IL vedrørende avklaringer om 
prosessen videre. En legger til grunn at den nye bygningsmassen skal planlegges 
og kan inngå i den fremtidige kommunale bygningsmassen (Kvinlog skole). Det 
forutsettes at Fjotland IL er villig til å forplikte seg både på drift- og investeringssiden. 
Innen våren 2016 bes rådmannen om å fremme en sak til politisk behandling om 
veien videre. Et investering- og driftsmessig totalbeløp vil eventuelt innarbeides i 
budsjett- og økonomiplan når mulige bidrag fra kraftprodusenter iht avtaler mellom 
disse og kommune er avklart. 

 
Forprosjektet for flerbrukshall på Kvinlog skal være ferdig innen 30.06.17. 

Denne avtalen er en konkretisering av KFIL’s forpliktelser mht. drift og investeringer 

knyttet til ny flerbrukshall: 

1. Avtalen gjelder realisering av en flerbrukshall med full spilleflate. KFIL er av 

den oppfatning at en mindre hall vil ikke være fremtidsrettet for hverken KFIL 

eller øvre Kvinesdal, og kan derfor ikke støtte utbygging av en mindre hall. 

 

2. Til drift vil KFIL bidra med tjenester og kroner til en verdi av kr. 100 000,-. 

Oppgaver som kan løses av KFIL på dugnad: 

• Ansvar for låsing av hall på kveldstid 

• Ansvar for utlån(nøkler, branninstruks, bruk av kiosk/kjøkken osv) 

• Organisering av ekstravask i forbindelse med arrangement utover de faste 

arrangementene 

• Ansvar for å gi beskjed til KK om viderefakturering ved utleie (utleiepriser 

fastsettes av KK) 

• Ansvar for drift av kiosk 

• Ansvar for tildeling av treningstid på kveldstid 

• Annet etter avtale  

Disse oppgavene beregnes å ha en verdi på kr.50.000,-.  

Videre bidrar KFIL med et årlig kronetilskudd til drift av hallen på kr.50.000,-.  

3. Til investering vil KFIL bidra med dugnad og varer(f.eks. masse) til en verdi av 

2,0 mill. kroner, knyttet til grunnarbeid. . Anbud må utformes slik at denne 

delen av byggingen kan kombineres med dugnad og egeninnsats. 

Forpliktelsen konkretiseres etter detaljprosjektering er utført.  

 



4. Kvinesdal kommune disponerer hallen på dagtid 8-15 og denne bruken 

reguleres av Kvinlog Skule. 

 

5. Kvinesdal kommune er ansvarlig for daglig renhold i hallen, og dette utføres 

på dagtid. 

 

6. KFIL står fritt til å selge arenareklame i hallen. 

 

7. Avtalen gjelder fra vedtak i kommunestyret om bygging av ny flerbrukshall  og 

i 30 år framover(samme antall år som kommunen hefter for spillemidler). 

 

8. Når utbygging av hallen blir vedtatt må det utarbeides en mer detaljert avtale 

for å regulere samarbeidet mellom KFIL og KK. 

 

Kvinesdal 25.06.17 

 

 

…………………………………   ………………………………. 

Leder KFIL      Kommunalsjef 

 

 


