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SØKNAD OM TILSKUDD TIL OPPGRADERING AV LILLEBANEN TIL 
FLERBRUKSANLEGG - KIRKENES PUCKERS

Vedlagte dokumenter:
Nr. Dok.dato   Tittel

1 17.06.2010 SØKNAD OM TILSKUDD TIL 
OPPGRADERING AV LILLEBANEN 
TIL FLERBRUKSANLEGG

2 05.07.2010 SØKNAD OM TILSKUDD TIL 
OPGRADERING AV LILLEBANEN -
FORELØPIG SVARBREV

3 25.10.2010 Forslag i sak 042.pdf

Dokumenter i saken:
Dok.dato Type Avsender/mottaker Tittel



11.06.2010 I Kirkenes Puckers SØKNAD OM TILSKUDD TIL 
OPPGRADERING AV LILLEBANEN TIL 
FLERBRUKSANLEGG05.07.2010 U Kirkenes Puckers SØKNAD OM TILSKUDD TIL OPGRADERING 
AV LILLEBANEN - FORELØPIG SVARBREV

Kort sammendrag:
Kirkenes Puckers søker i brev av 11.06.10 om et kommunalt tilskudd på kr 120.000,- i 
samband med oppgradering av Lillebanen i Kirkenes til flerbruksanlegg.
Totalt er investeringen på kr 391.000,- hvor Kirkenes Puckers har finansiert kr 271.000,-, jfr 
vedlagte finansieringsplan.
Sør-Varanger kommunes økonomiske situasjon er meget vanskelig. Tiltaket vil utvide 
tilbudet til barn og unge – både sommer som vinter. I sommerhavåret vil dette bli en fin 
avlasting for Kirkenes stadion med sitt nye kunstgressdekke. 
Rådmannen finner å innstille på at søknaden innvilges med kr 75.000,- som dekkes over 
disposisjonsfondet.

Faktiske opplysninger:
Kirkenes Puckers søker i brev av 11.06.10 om et kommunalt tilskudd på kr 120.000,- i 
samband med oppgradering av Lillebanen i Kirkenes til flerbruksanlegg.
Totalt er investeringen på kr 391.000,- hvor Kirkenes Puckers har finansiert kr 271.000,-, jfr 
vedlagte finansieringsplan.

Banen vil bli opprustet med nytt moderne vante og kunstgressdekke – kjøpt fra 
Barentshallene KF i samband med skifte av dekke på Kirkenes stadion. Dette vil gi banen en 
helt annen bruk – spesielt vil dette gjelde sommerperioden – Kirkenes får en ny ballbinge.

Rådmannens vurdering/konklusjon:
Dette vil gi Kirkenes et mer allsidig tilbud samt at det estetisk vil bli en forskjønnelse av 
boligområdet hvor banen ligger.

Sør-Varanger kommunes økonomiske situasjon er meget vanskelig. Tiltaket vil utvide 
tilbudet til barn og unge – både sommer som vinter. I sommerhavåret vil dette bli en fin 
avlasting for Kirkenes stadion med sitt nye kunstgressdekke. 
Rådmannen finner å innstille på at søknaden innvilges med kr 75.000,- som dekkes over 
disposisjonsfondet.

Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for 
befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service 
og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 
innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen 
attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.

Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder:



Næringsutvikling:

Infrastruktur:
Et velfungerende isstadion med muligheter for ballbingefunksjoner på sommerstid, er et 
viktig tilbud for Kirkenes som sted.

Barn og ungdom:
Er med å bygge opp større allsidighet i tilbudet til barn og unge

Kompetansebygging:

Økonomi:
Søknaden kan avslås.
Søknaden kan innvilges full ut, men det krever budsjettdekning.

Alternative løsninger:
Eventuelt kan søknaden innfris helt eller delvis, men det forutsetter budsjettdekning.

Forslag til innstilling:
Kommunestyret bevilger kr 75.000,- til Kirkenes Puckers til oppgradering av Lillebanen i 
Kirkenes til flerbruksanlegg, jfr søknad av 11.06.10.
Beløpet dekkes inn over disposisjonsfondet.

Behandling: 19.10.2010  Utvalg for levekår
Saksordfører: Ulf Dæhlin

Forslag Ap:
Utvalg for levekår anbefaler kommunestyret til å bevilge 120 000kr til Kirkenes Puckers til 
oppgradering av Lillebanen.
Beløpet dekkes inn over disposisjonsfondet.

Forslag fra Ap ble enstemmig vedtatt.

Utvalg for levekårs vedtak i sak 042/10:
Utvalg for levekår anbefaler kommunestyret til å bevilge 120 000kr til Kirkenes Puckers til 
oppgradering av Lillebanen.
Beløpet dekkes inn over disposisjonsfondet.

Bente Larssen



rådmann

- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -
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Saksbehandler:
Nils-Edvard Olsen
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Telefaksnr.:
78 97 76 83

Epostadresse saksbehandler:
postmottak@sor-varanger.kommune.no

SØKNAD OM TILSKUDD TIL OPGRADERING AV LILLEBANEN - FORELØPIG 
SVARBREV

Det vises til brev av 11.06.10 hvor det søkes om et kommunalt tilskudd på kr 120.000,- til 
oppgradering av lillebanen.

Videre saksgang:
Grunnet ferietid vil saken ikke bli realitetsbehandlet før etter ferien – dvs i løpet av september 
2010.

Vi beklager at det vil ta tid å behandle saken, men lover å gjøre vårt beste for å unngå videre 
forsinkelser.

Henvendelse om saken kan rettes til saksbehandler Nils-Edvard Olsen, tlf.nr. 78 97 74 40.

Med vennlig hilsen

Nils-Edvard Olsen
spesialrådgiver

Kopi:
Virksomhetsleder Ivar W. Kaski Boks 406 9915 KIRKENES
Virksomhetsleder Susanne Olsen Boks 406 9915 KIRKENES
Kommunalsjef Inge Walter Svendsen Boks 406 9915 KIRKENES
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