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Framtidsutsikt 



Sak om sal av helsesenteret i Selje

Bakgrunn

Selje Hotell Invest (SHI) ønskjer å kjøpe 
helsesenteret i Selje. 

SHI har overteke eigedommane på begge sider 
av helsesenteret, og plasseringa av det 
kommunale bygget er til ulempe for ei samla 
utvikling av strandsona langs Seljesanden. 

Stad kommune må ta stilling til om det er aktuelt 
å selje helsesenteret, og kva konsekvensar dette 
har for dei kommunale tenestene i området.



Sak om sal av helsesenteret i Selje
- Forslag til romprogram og alternativ for ny lokaliserinng
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Sak om sal av helsesenteret i Selje – tilråding 

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

1. Stad kommune ønskjer å utvikle lokalsamfunna sine i samspel med lokale aktørar.
Kommunestyret ser at dagens plassering av Selje helsesenter vil vere til hinder for ei
framtidsretta utvikling av strandsona i Selje. Det er viktig at dette området vert frigjort til formål
som kan fremje reiseliv, turisme og lokal samfunnsutvikling. Stad kommunestyre stiller seg
positive til å frigjere helsesentertomta til Selje Hotell Invest AS.

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å utarbeide framlegg til avtale med Selje Hotell
Invest AS. Avtalen skal leggjast fram for kommunestyret til godkjenning.

3. Kommunedirektøren får i oppdrag å utgreie økonomiske og praktiske konsekvensar ved flytting
av legesenter og helsestasjon. Nødvendige finansieringsvedtak vert gjort i samband med vedtak
av Budsjett 2021 og Økonomiplan 2022-24. 



Sak om symjebasseng og fleirbrukshall i Selje  

Bakgrunn

Stad kommunestyre sitt vedtak frå februar 2020

• Det vert utarbeidd rom- og funksjonsprogram 
med kostnadsoverslag og, evt skisser for 
symjebasseng, og fleirbrukshall i nærleiken av 
Selje skule. Brukarane (elevar/skule, 
idrettsorganisasjonane, m.fl) skal vere involvert i 
prosessen. 

• Det vert søkt etter samarbeidspartar, som kan 
vere interessert i eit samarbeid om realisering 
av symjebasseng i Selje. Resultat av drøftingar 
mv., samt økonomiske, administrative- og 
organisasjonsmessige konsekvensar skal 
vurderast.



Sak om symjebasseng og fleirbrukshall i Selje  

.

Kva er gjort?

• Det er utarbeidd rom- og 
funksjonsprogram med 
kostnadsoverslag og for 
symjebasseng, og fleirbrukshall 
i nærleiken av Selje skule.

• Vurdert plassering for 
fleirbrukshall og basseng.



Sak om symjebasseng og fleirbrukshall i Selje  

.

Kva er gjort?

• Det er søkt etter samarbeidspartar, 
som kan vere interessert i eit 
samarbeid om realisering av 
symjebasseng i Selje. 

• Resultat av drøftingar og økonomiske, 
administrative- og 
organisasjonsmessige konsekvensar 
er vurderert



Sak om symjebasseng og fleirbrukshall i Selje  

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

1. Stad kommunestyre ynskjer å realisere ein ny symjehall i Selje gjennom samarbeid med private aktørar/næringsbygg i Selje sentrum. Dette 
for å oppnå størst mogleg samfunnsverknader av ein ny symjehall, til beste for framtidig utvikling av Selje som ein attraktiv stad å bu, drive 
næring og besøke. Kommunestyret tek også til vitande at det ikkje er vesentlege innsparingar ved å samlokalisere ein ny symjehall med ein 
fleirbrukshall, og at det pr i dag ikkje er økonomisk handlingsrom til å realisere begge prosjekta samtidig.

2. Kommunestyret legg til grunn for ny symjehall eit netto romprogram på 1428 m2, og ei nettoutgift (omsyntatt spelemidlar og 
momsrefusjon) på kr 70.000.000,-.

3. Prosjektet vert å lyse ut på anbod snarast mogleg. Tilbodet skal omfatte både bygg og tilgang på tomt, med lokalisering i Selje sentrum.

4. Dersom tilbodet ikkje kan realiserast på grunn av høge kostnader, eller bygging ikkje kan starte innan 01.09.2021, vert modellen med 
samarbeid med private aktørar kansellert. Symjebassenget skal då byggjast samlokalisert med ein framtidig fleirbrukshall.

5. Nødvendige finansieringsvedtak knytt til realisering av ny symjehall vert gjort i samband med vedtak av Budsjett 2021 og Økonomplan 2022-
24.

6. Lokalisering av fleirbrukshall vert fastsett som del av arbeid med ny reguleringsplan for Selje sentrum. Det vert i samband med dette også 
arbeidd vidare med å fastsetje endeleg rom- og funksjonsprogram for fleirbrukshall.


