Kommunal overtakelse av Telenor Arena
Spørsmål til kommunedirektør og/eller ordfører: Stein Stugu (R)
Man har nå mislykkes med å finansiere investering for å endre bruken av Telenor Arena til en
riksarena for håndball m.m. I den situasjonen vi er i med et vedtak om utbygging av Nadderud vil det
likevel være rasjonelt å vurdere om kjøp av arenaen på Fornebu kan være et rimeligere alternativ
som fullverdig stadion for fotball.
Blir det tatt et initiativ for å vurdere hva kostnadene vil være ved en kommunal overtakelse av
Telenor arena som et bedre alternativ med muligens lavere pris enn vedtatt utbygging av Nadderud?
Svar fra ordfører:
Jeg vil først gi litt bakgrunn:
Formannskapet fikk en sak 24.mars 2021 om Nye Fornebu Arena – mulighetsstudie. Det ble det
orientert om pågående prosess sammen med eier av Telenor Arena, håndballforbundet og Bærum
kommune om en videreutvikling av arenaen til en flerbruksarena med basis i hall-idretter og
kultur/evenement.
Formannskapet fikk videre en ny orientering den 16/8-21 om søknad til kulturdepartementet. Nå sist
26/1-22 en ny orientering der det framgår at Euforum som eier av anlegget har foreløpig lagt
eventuelt salg av anlegget på is og dermed er også planene for ombygging foreløpig stoppet.
Det var stor interesse for å kunne realisere innholdet i det konseptet som ble skissert i planene. Det
er derfor viktig å legge til grunn at siste del av formannskapet vedtak fra mars 2021 står ved lag:
3. Kommunedirektøren bes utrede hvordan kommunen best kan bidra til realisering av nye Fornebu
Arena og legge frem en ny politisk sak. Utredningen bør omfatte løsninger for idrettsarealer knyttet
til ungdomsskole og mulige former for kommunalt engasjement knyttet til flerbrukshall, liten arena
for idrett/kultur og multibruksarealer.
Kommunedirektøren opplyser at kommunen fortsatt samarbeider med håndballforbundet om å se
på hva som kan gjøres for å realisere deler av de funksjoner er skissert i konseptet.
Som formannskapet er godt kjent med arbeides det aktivt med realisering av Nadderud stadion
basert på oppfølging av politiske vedtak – sist behandlet av formannskap og kommunestyre den 15.
desember 2021.
Beslutning om at realisering av ny fotballarena på Nadderud ligger flere år tilbake i tid. Det ble lagt til
grunn at Telenor Arena ikke var egnet som alternativ for Nadderud arena utfra flere forhold bla.
utfordringer med sameksistens mellom fotball og større arrangementer.
Representanten Stugu reiser spørsmålet om det blir tatt initiativ til å drøfte kommunalt kjøp av
Telenor Arena da med hensikt at bruk av Telenor arena kan erstatte behovet for å bygges ny fotball
arena på Nadderud. Jeg viser til politisk vedtak om realisering av Nadderud stadion sist fra desember
måned. På den bakgrunn er det korte svaret er at det ikke foreligger noe politisk mandat for et slik
initiativ med hensyn å bruke Telenor arena som erstatning for utbygging av Nadderud.
Jeg anser derfor ikke det aktuelt å innlede forhandlinger om kommunalt erverv av Telenor arena.

