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Vågsbygd Turn IL - midlertidig turnhall på Karuss 
 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Kulturutvalget er positive til Vågsbygd Turns planer om å etablere en 

midlertidig hall på Karuss. 
 

2. Vågsbygd Turn skal også i årene som kommer motta et årlig økonomisk 
driftstilskudd fra kommunen. Størrelsen på tilskuddet skal minimum være på 
2020-nivå.  

 
 

 
Sammendrag 
 
Fra 1. januar 2021 står Vågsbygd Turn IL, med 250 medlemmer, uten et egnet 

tilholdssted for sine aktiviteter. Klubben ønsker derfor å sette opp en midlertidig 

«rubbhall» i Karuss idrettspark. Både grunneier og planmyndighet er positive til en 

gjennomføring i løpet av høsten. For å realisere prosjektet med lånefinansiering er 

klubben avhengig av en større forutsigbarhet når det gjelder den årlige økonomiske 

støtten fra kommunen. 

Verken administrasjonen eller kulturutvalget kan gi en juridisk bindende garanti for 

størrelsen på et tilskudd for mange år framover. Strengt tatt er det bystyret som på 

selvstendig grunnlag vedtar budsjettet hvert år i desember. Samtidig er det liten tvil om 

at det aktuelle prosjektet er svært gunstig for barn og unge som står på venteliste for å 

bli medlem i turnforeningene. 

Direktøren foreslår at kulturutvalget i vedtaksform uttrykker støtte til Vågsbygd Turns 

arbeid med midlertidig rubbhall, og gir adminisytrasjonen tydelige føringer på at det 

økonomiske bidraget fra kommunen skal videreføres på 2020-nivå i årene som kommer. 

 

 
Vedlegg: ingen 
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Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 

Vågsbygd Turn IL (VTIL) ble stiftet i 2013, fordi det var urealistisk lange ventelister for 

barn som ønsket å turne i Kristiansand Turnforening. Det var, og er fremdeles, flere 

hundre barn i Kristiansand som ønsker å turne, men ikke får noe tilbud på grunn av 

manglende kapasitet på tilfredsstillende anlegg. VTIL tilbyr breddeidrett for barn fra 3-17 

år, og driver også med konkurranseturn i troppsgymnastikk og apparatturn. Siden 2013 

har klubben vært i stadig vekst, og har i dag 250 medlemmer og 20 ansatte/trenere. 

Aktiviteten startet i en gymsal, men etter noen år leide klubben seg inn i en privat 

industrihall på Lumber, med en årlig leiekostnad på kr 500 000. Eieren av denne hallen 

har i sommer varslet klubben om at dagens leieavtale som går ut 2020, ikke vil bli 

fornyet. Fra 1. januar 2021 står derfor klubben uten et egnet tilholdssted for sine 

aktiviteter. 

 

Midlertidig rubbhall 

Klubben har selv saumfart leiemarkedet i Vågsbygd og omegn uten at man har funnet 

noe som på en tilfredsstillende måte kan romme det tilbudet som klubben har. Etter å ha 

sett hvordan turnforeninger andre steder i landet bruker såkalt «rubbhall» som 

turnanlegg, ønsket klubben å undersøke muligheten for å sette opp en slik midlertidig 

hall i Karuss idrettspark.  

 

Det er kommunen som eier den aktuelle tomten (tidligere midlertidig barnehage), og 

eiendomsenheten er innstilt på å inngå en leieavtale som er akseptabel for VTIL. Klubben 

har engasjert profesjonell prosjektledelse og det er avholdt forhåndskonferanse med plan 

og bygg. Området er regulert til idrettsformål, og det er ikke identifisert spesielle forhold 

som skulle tilsi at det ikke er mulig å sette opp en slik hall i løpet av høsten. Per 1. 

oktober er ikke byggesøknad sendt inn ettersom det gjenstår noen avklaringer knyttet til 

garderober. Det er forventet snarlige avklaringer, og oppstart så snart byggesøknad er 

behandlet. Leverandør av hallen er også klar på kort varsel. 

  

Økonomi/tilskudd 

Klubben skal lånefinansiere prosjektet. Om klubben kjøper eller leaser hallen, avhenger 

av hvor stort lån de vil få i banken. Tidsperspektivet som er lagt til grunn i kalkylene er 

8-10 år. En viktig del av klubbens økonomi er det årlige driftstilskuddet som de har 

mottatt fra Kristiansand kommune. For å realisere prosjektet er klubben avhengig av en 

større forutsigbarhet når det gjelder den årlige økonomiske støtten fra kommunen. For å 
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få innvilget et banklån, som man er i stand til å betjene, er det nødvendig at klubben har 

en økonomisk forutsigbarhet og trygghet for at driftstilskuddet som man fikk i 2020 også 

vil gjelde i årene framover.  

Kulturutvalget behandlet 22. januar 2020 sak om tilskudd til private idrettsanlegg for 

2020. Av den totale potten på 1,335 mill. kr, ble Vågsbygd Turn tildelt kr 410 000. I 

tillegg har klubben anledning til å søke på andre kommunale tilskuddsordninger som man 

er kvalifisert for. Vågsbygd Turn søkte i 2020 ikke på ordningen for driftstilskudd til 

barne- og ungdomsorganisasjoner.  

 

Vurdering/konklusjon  

Direktør for kultur og innbyggerdialog er positiv til at Vågsbygd Turn setter opp en 

midlertidig hall på Karuss, og ønsker å støtte opp om prosjektet så langt det er mulig. 

Ikke bare vil hallen løse klubbens akutte problem for tilholdssted, men også åpne opp for 

at enda flere barn kan få et tilbud om svært etterspurte aktiviteter. 

Verken administrasjonen eller kulturutvalget kan gi en juridisk bindende garanti for 

størrelsen på et tilskudd for mange år framover. Strengt tatt er det bystyret som på 

selvstendig grunnlag vedtar budsjettet hvert år i desember. Samtidig er det liten tvil om 

at det aktuelle prosjektet er svært gunstig for barn og unge som står på venteliste for å 

bli medlem i turnforeningene. 

Direktøren foreslår at kulturutvalget i vedtaksform uttrykker støtte til Vågsbygd Turns 

arbeid med midlertidig rubbhall, og gir adminisytrasjonen tydelige føringer på at det 

økonomiske bidraget fra kommunen skal videreføres på 2020-nivå i årene som kommer.  
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