Kommunestyrets behandling av sak 48/2021 i møte den 29.09.2021:
Kommunedirektørens innstilling


Kommunestyret gjør en vurdering basert på fremlagte prosjekter for hvilket
alternativ som bør tas med i videre planlegging.

Behandling:
Nordkapp H og Nordkapp AP fremmer følgende forslag:
Nordkapp Arbeiderparti fremmer utsettelsesvedtak fordi vi ikke har fått avklart flere
spørsmål som gjelder alternativet med et samarbeid med Stofi.
Vi ber kommunedirektøren komme tilbake til kommunestyret med følgende utredning:
1. Sikkerhetsmargin på tildeling av tippemidler ved bygging av privat aktør
2. Framlegge forstudie fra privat aktør
3. Klima/miljøregnskap og kostnader vedr. transport av brukere som elever og
innbyggere som er avhengig av kommunens helsetilbud.
4. Utnytting for kommunens bygninger vedr. bruk av sentralvarmeanlegg ved et anlegg i
sentrum.
5. Modell for drift og driftsbudsjett for anleggene.
6. Samfunnsøkonomisk drift og regnskap.
7. Medvirkning og involvering: Innhente uttalelser fra Grunnskolen, Videregående skole,
Helseinstitusjoner
8. Legge alle uttalelser som er kommet i utredninga.
Forslaget trekkes.
Fellesforslag fra SV / SP / H / AP:
Kommunedirektøren gis i oppdrag å planlegge videre to av de skisserte alternativene
som er fremlagt kommunestyret. Kommunestyret ber om at det innen utgangen av mai
2022 fremlegges utredning for investeringsbeslutning vedrørende to alternativer:
1. Svømmebasseng på rådhusplassen
2. Svømmebasseng i Storbukt med finansieringsmodell 2, delt eierskap med
kommunen som majoritetseier.
Vi anbefaler at prosjektgruppa får overlevere de utarbeidede idéskisser til
kommunestyret i møtet 2. november.

Kommunedirektørens innstilling settes opp mot fellesforslag. Innstilling falt, fellesforslag
enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Kommunedirektøren gis i oppdrag å planlegge videre to av de skisserte alternativene
som er fremlagt kommunestyret. Kommunestyret ber om at det innen utgangen av mai
2022 fremlegges utredning for investeringsbeslutning vedrørende to alternativer:
1. Svømmebasseng på rådhusplassen
2. Svømmebasseng i Storbukt med finansieringsmodell 2, delt eierskap med
kommunen som majoritetseier.
Vi anbefaler at prosjektgruppa får overlevere de utarbeidede idéskisser til
kommunestyret i møtet 2. november.

