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Rådmannens forslag til vedtak:
Det bevilges ikke ytterlige midler til offentlig rutekjøringen i Søgne skjærgården ut over de
1,01 mill. kroner som er avsatt i revidert budsjett for 2018.
Bakgrunn for saken:
Det er kommet ønske fra Cafe Verftet AS om at kommunen legger opp til en offentlig
kveldsrute som kjøres fra Høllen og ut til Verftet i Ny-Hellesund i perioden juni til og med
august i år.
Saksutredning:
Cafe Verftet AS gjenåpnet den 7.juni 2018 verftet på Kapelløya i Ny- Hellesund. Det skal
holdes åpent fra 7. juni frem til 31. august. Åpningstidene er hver dag fra kl 13.00, mens
stengetid kan variere noe etter hva slags arrangement som settes opp, men senest kl 24.00
(kjøkken stenger kl 21.00). Det vil bli lagt opp til forskjellige aktiviteter for båtfolk, turister,
fastboende og barnefamilier. Det vil være musikk og andre aktiviteter utover kveldene i denne
perioden.
Det vil også være aktiviteter i «Skolehuset/skolestua» på Monsøya i Ny-Hellesund som for
eksempel teater. I forbindelse med teaterforestillinger som er satt opp, så har M/B Høllen satt
opp båtruter fra Høllen kl 18:45 og tilbake igjen fra Monsøya etter forestilling kl 2100.

Følgende offentlige rutetider er satt opp i perioden 01.07.18 til 19.08.18 (i skoleferien):

Følgende offentlige rutetider er satt opp i perioden fra 20.08.18 til 31.08.18:

På bakgrunn av a revidert budsjett hvor netto driftsresultat for Søgne kommune nå er 216 000
kroner anbefales det ikke å bevilge ytterligere midler til offentlig rutekjøringen i Søgne
skjærgården. Det er avsatt 1,01 mill. kroner til rutekjøring i revidert budsjett for 2018.
Dersom kommunestyret ønsker å bevilge midler til kveldskjøring i Søgne skjærgården, bør
dette gjøres via avtalen med Skagerak Navigation AS. Dersom en ønsker å benytte Skagerak
Navigation AS for kveldskjøring med to avganger i tidsrommet 1900-2200 til og fra Høllen/Ny
Hellesund vil dette koste ca. 200.000 for Søgne kommune i perioden juli til midten av august.
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