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Spjelkavik Arena - status mars 2019
Bakgrunn
Fylkestinget gjorde 9.12.2014 i sak T-66/14 Ålesundstrukturen – storhall i
Spjelkavika vedtak om at idrettsfag skulle lokaliserast til Spjelkavik vgs.
Ei slik lokalisering har vore lagt til grunn i planlegginga av Spjelkavik vgs som no er
ferdig utbygd. Skolen er dimensjonert for 815 elevar fordelt med 630 elevar på
studiespesialiserande (7 parallellar), 180 elevar på idrettsfag (2 parallellar) og 5
elevar på TPO. Dette inneber ei utviding på 322 elevar i høve til dagens elevtal.
Skolen kan utvide elevtalet straks ein idrettshall er ferdigstilt.
I sak T-57/18 Endring av budsjett for 2018 gjorde Fylkestinget mellom anna slikt
vedtak:
«7,5 mill. kroner til kjøp av aksjar i Spjelkavik Arena AS vert ikkje teke ut av
budsjettet for 2018.
Fylkestinget ber fylkesrådmann snarast gå vidare med planane om
realisering av Spjelkavik Arena i tråd med sak T-43/16 og sak T-62/17.»
I sak T-43/16 vart byggeprogram vedteke, men med eit atterhald om at Ålesund
kommune står som garantist for forpliktingane til idrettslaga. Ein slik garanti er
etter den tid vedteke av bystyret i Ålesund kommune.
I sak T62/17 vart mellom anna opprettinga av aksjeselskap vedteke.
Vurdering
For å kunne nytte seg av den fulle elevtalskapasiteten ved Spjelkavik vgs er det
naudsynt med bygging av ein idrettshall. Skulen har i dag ledig kapasitet til om lag
300 ekstra elevplassar. Samstundes er der utfordringar med lokala mellom anna
ved Ålesund vgs. Ein idrettshall er venta å kunne stå ferdig om lag to år etter at
finansiering er på plass.

Utbygging i aksjeselskap eller fylkeskommunal regi
Fylkesrådmannen orienterte i sak T-59/18 Økonomiplan med handlingsplan 20192022 med budsjett for 2019 om at ein no såg det som mest tenleg å gjennomføre
prosjektet som eit ordinært fylkeskommunalt byggeprosjekt. Den opphavelege
årsaken til at aksjeselskap vart foreslått var for å minimere fylkeskommunens risiko
ved at idrettslaga nytta sin eigenkapital som aksjekapital i selskapet. Når Ålesund
kommune stiller garanti for forpliktingane til idrettslaga er mykje av denne risikoen
fjerna. Fylkesrådmannen ser vidare at drifta av hallen enklare vil kunne gjerast ved
å innlemme den i den ordinære byggdrifta i fylkeskommunen.
Vidare planlegging
For å kunne halde frem med planlegginga av prosjektet er det i parallell sak om
revidert økonomiplan satt av 2.000.000,- i planleggingsmidlar. Dersom dette blir
vedteke kan det lysast ut konkurranse om totalentreprise i løpet av hausten.
Kontrakt med entreprenør kan signerast kort tid etter at økonomiplan med
finansiering av prosjektet er vedteke.
Hallen bør da kunne stå klar til bruk i årsskiftet 2021/2022.
Økonomi
Tidlegare skissert kostnad for prosjektet utgjer om lag 210 mill. kr justert for
prisstigning fram til i dag. I den summen har ikkje inventar og utstyr vore
inkludert. Heller ikkje kostnadar som følgje av strenge rekkefølgjekrav i
reguleringsplana som vart stadfesta våren 2018 er teke med her. Det vil bli gjort
eigne utgreiingar knytt til desse kostnadane i løpet av året. Dette vert lagt fram i
samband med rullering av økonomiplan i fylkestinget i desember.
Spelemidlar
For å sikre spelemidlar, samt at programsatsingsmidlar ikkje vert trekt tilbake, har
det i forbindelse med ordinær søknad 2018-2019 blitt søkt om spillemidlar til
Spjelkavik Arena. Desse søknadane er formelt i orden, og dei er vente å komme inn
med prioritert utbetaling i løpet av nokre år.
Avtalar
Fylkeskommunen er i ferd med å sikre seg hjemmel til grunn for å realisere
prosjektet. Dette er eit krav i samband med spelemiddelsøknadane at er på plass
innan 1. mai 2019.
Basert på fylkeskommunen som utbyggar og driftar er det også laga utkast til
avtalar med idrettslaga og Ålesund kommune som er sendt på høyring. Før vidare
planlegging vert gjennomført, skal desse avtalane signerast.

Forslag til vedtak:
1.
Planlegging av Spjelkavik Arena skal fortsette med mål om å realisere
prosjektet som eit ordinært fylkeskommunalt byggeprosjekt.
2.
Til grunn for videre planlegging ligg allerede vedtatt byggeprogram.
3.
Fylkesrådmannen får fullmakt til å inngå naudsynte avtalar med Spjelkavik
Idrettslag, Klatreklubben Ålesund, Ålesund Judoklubb, Ålesund Ju Jitsu Klubb
og Ålesund kommune for realisering av hallen.
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