Vedtak i Kommunestyret - 21.04.2016
Forslaget videresendes til administrasjon.
Behandling i Kommunestyret - 21.04.2016
Ordføreren besvarte interpellasjonen:
Ordfører,
Åpen hall er et lavterskeltilbud som har eksistert i Stjørdal kommune i mange år, og som i stor
grad har blitt drevet av frivillige lag og foreninger. I dag har vi et slik tilbud fredager fra 20002200 i Fjellhallen, Skatvalshallen og Hegrashallen. Med unntak av en kort periode i 2014/2015
hvor vi hadde utfordringer med å finne noen til å ta ansvaret for Fjellhallen, så har ordningen
eksistert i ca 10 år.
Det er helt riktig slik interpellanten skriver at åpen hall er blitt en fin møteplass hvor både
ungdom og voksne med ulike nasjonaliteter, språk og kultur kan møtes og gjøre ting sammen.
Åpen hall er derfor både en fin møteplass og en integreringsarena.
Når det gjelder Stjørdalshallen, og en eventuell utvidelse av tilbudet også dit, så er ordføreren
usikker på om dette er en god løsning.
Stjørdalshallen har både på grunn av sin størrelse, utstyrsnivå og fleksible utforming en spesiell
funksjon for idretten i kommunen. Det er fortsatt underdekning på halltid i Stjørdal, og innmeldt
treningsbehov fra lag og foreninger overstiger allerede kommunens hallkapasitet.
I tillegg er Stjørdalshallen bygd som en flerbrukshall som egner seg både til større
idrettsarrangement, men også andre kommersielle arrangementer. Disse arrangementene er både
ønskelige, men også nødvendig av budsjettmessige årsaker.
I forbindelse med disse arrangementene som i stor grad gjennomføres i tilknytning til helg, så
brukes gjerne fredag kveld til rigging og forberedelser for arrangørene. En eventuell
båndlegging av Stjørdalshallen på fredag kveld til åpen halla aktivitet vil derfor bli svært
krevende. I tillegg kan det også bemerkes at søknadsfristen for hallfordelingen for sesongen
2016/2017 allerede har gått ut, og at hallfordelingen snart er gjennomført.
Ordføreren er svært godt fornøyd med åpen hall tilbudet slik det er utformet i dag hvor vi har et
tilbud både på Skatval, i Hegra, og i sentrum med bruk av Fjellhallen. Av årsaker nevnt tidligere
mener ordføreren at det ikke vil være hensiktsmessig å utvide dette tilbudet til også å gjelde
Stjørdalshallen.
Ordføreren fremmet følgende forslag:
Forslaget videresendes til administrasjon.
Ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

