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SØKNAD OM STØTTE FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - NYTT LYDANLEGG PÅ 
STAVSPLASSEN  
SØKER: STAVSPLASSEN SA 
 
 
Vedlegg: 
Søknad mottatt 31.05.2019 
Budsjett 
3 bilder 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Saksutredning: 
Prosjektet har som mål å installere nytt lydanlegg på Stavsplassen som dekker hele arenaen. 
Det gamle anlegget på plassen ble montert i 1998 og er gjenbruk fra OL 94. Det tilfredsstiller 
ikke dagens krav. 
 
Dagens utstillinger drar med seg et yngre publikum, som setter større krav til god og tydelig 
informasjon og fortløpende resultattjeneste. Opplegget på Stavsplassen tilfredsstiller ikke 
dagens krav. 
 
Lydanlegget vil styres fra et speakertårn utstyrt med moderne teknologi og vil tilfredsstille 
de krav som dagens brukere stiller, og vil gjøre Stavsplassen attraktiv for langt flere enn de 
som benytter plassen i dag. Vi ser for oss at det vil medføre betydelig økt aktivitet og 
omsetning. 
 
Vurdering: 
Oppgradert teknologi vil gjøre Stavsplassen mer konkurransedyktig som arena for 
forskjellige arrangementer og bidra til å styrke økonomien, noe foretaket trenger. Mange 
har vært publikum der ved forskjellige arrangementer og opplevd den dårlige kvaliteten på 
lydanlegget, så behovet er uomtvistelig. 
 
Konklusjon: 
Alle tiltak som kan bidra til å styrke økonomien på Stavsplassen, direkte eller indirekte, er 
positivt. Rådmannen innstiller derfor på å innvilge søknaden. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

1. Stavsplassen SA gis et tilskudd på kr. 100.000,- til nytt lydanlegg. Midlene tas fra 
næringsfond med statlig påfyll. 



2. Tildelt støtte må brukes innen et år fra vedtaksdato. Etter denne dato bortfaller 
tilsagnet. Det kan søkes om utsettelse på inntil ett år. Skriftlig søknad må være 
mottatt i kommunen innen ettårsfristen. 

3. Støtte utbetales når det er framlagt dokumentasjon på at støtteberettigede tiltak er 
gjennomført og regnskapsrapport foreligger. Dersom utbetalingen har skjedd på 
feilaktig grunnlag forplikter søker seg til å tilbakebetale støtten i sin helhet. 

 
 
 
Ådne Bakke Henning Holmbakken 
Rådmann


