Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

144
2018/3045 -42400/2018
Magne Haugland
01.10.2018

Saksframlegg
Rullering av idrettens handlingsprogram i Søgne for 2019-2022
Utv.saksnr
60/18
112/18

Utvalg
Tjenesteutvalget
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
20.11.2018
28.11.2018
13.12.2018

Rådmannens forslag til vedtak:
1.
Kommunestyret slutter seg til forslaget til handlingsprogram 2019-2022 for idrettsanlegg i Søgne
hva angår ordinære anlegg og nærmiljøanlegg som ønskes realisert, samt prioriteringsrekkefølgen
av disse.
2.
Kommunestyret yter følgende idrettsplantilskudd for 2019:
Kunstgress 5er bane 1 (Kjellandsheia velforening) kr 100.000.
Kunstgress 5er bane 2 (kjellandsheia velforening) kr 100.000.
Pump track bane (Kjellandsheia velforening) kr 200.000.
3.
Kommunestyret ber om at fylkeskommunen utbetaler spillemidler (oppgitt i ca. kr beløp) til Søgne
for 2019 i denne prioriterte rekkefølgen:
Ordinære anlegg:
1. Rehabilitering ventilasjonsanlegg Nygårdshallen kr 623.000.
2. Rehabilitering kunstgressbane1 kr 1.000.000.
3. Via Ferrata kr 154.000
4. Idrettshall Lunde kr 5.500.000.
5. Sosialt rom Lundehallen kr 400.000.
6. Skytebane 100 m kr 515.000.
7. Skytebane 200 m kr 515.000.
8. Skytterklubbhus kr 1.057.000.
9. Turkart Ny-Hellesund kr 86.000.
10. Orienteringskart Lohneheia kr 34.000.
Nærmiljøanlegg:
1. 5 stk. skoleanlegg til sammen kr 1.683.000.
2. Sandvolleyballbane Oftenes kr 85.000.
3. Kunstgress 5er bane I Kjellandsheia kr 300.000.
4. Kunstgress 5er bane II Kjellandsheia kr 300.000.
5. Pump track bane Kjellandsheia kr 300.000.
6. Trampolinepark Kjellandsheia kr 300.000.

4.
Når det gis kommunale tilskudd til lag og foreninger som bygger sine egne anlegg, skal det
kommunale tilskuddet ses i sammenheng med momskompensasjonen som utbygger oppnår.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 20.11.2018
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak:
1.
Kommunestyret slutter seg til forslaget til handlingsprogram 2019-2022 for idrettsanlegg i Søgne
hva angår ordinære anlegg og nærmiljøanlegg som ønskes realisert, samt prioriteringsrekkefølgen
av disse.
2.
Kommunestyret yter følgende idrettsplantilskudd for 2019:
Kunstgress 5er bane 1 (Kjellandsheia velforening) kr 100.000.
Kunstgress 5er bane 2 (kjellandsheia velforening) kr 100.000.
Pump track bane (Kjellandsheia velforening) kr 200.000.
3.
Kommunestyret ber om at fylkeskommunen utbetaler spillemidler (oppgitt i ca. kr beløp) til Søgne
for 2019 i denne prioriterte rekkefølgen:
Ordinære anlegg:
1. Rehabilitering ventilasjonsanlegg Nygårdshallen kr 623.000.
2. Rehabilitering kunstgressbane1 kr 1.000.000.
3. Via Ferrata kr 154.000
4. Idrettshall Lunde kr 5.500.000.
5. Sosialt rom Lundehallen kr 400.000.
6. Skytebane 100 m kr 515.000.
7. Skytebane 200 m kr 515.000.
8. Skytterklubbhus kr 1.057.000.
9. Turkart Ny-Hellesund kr 86.000.
10. Orienteringskart Lohneheia kr 34.000.
Nærmiljøanlegg:
1. 5 stk. skoleanlegg til sammen kr 1.683.000.
2. Sandvolleyballbane Oftenes kr 85.000.
3. Kunstgress 5er bane I Kjellandsheia kr 300.000.
4. Kunstgress 5er bane II Kjellandsheia kr 300.000.
5. Pump track bane Kjellandsheia kr 300.000.
6. Trampolinepark Kjellandsheia kr 300.000.

4.
Når det gis kommunale tilskudd til lag og foreninger som bygger sine egne anlegg, skal det
kommunale tilskuddet ses i sammenheng med momskompensasjonen som utbygger oppnår.

I forbindelse med behandlingen av saken fremkom at det foreligger noen uklarheter hva gjelder
beløp - og størrelsen på tilskudd. Administrasjonen vil se nærmere på dette.
Votering: Enstemmig vedtatt.
Innstilling: Tjenesteutvalget gir sin tilslutning til rådmannens forslag til vedtak.

Bakgrunn for saken:
Forslag til handlingsprogram for 2019 – 2022 bygger på ”Kommunedelplan for utbygging av
anlegg for idrett, friluftsliv og nærmiljø” i Søgne kommune. Handlingsprogrammet rulleres hvert år
av Tjenesteutvalget og vedtas av Kommunestyret.
For året 2018 fikk 8 idrettsanlegg i Søgne innvilget/utbetalt spillemidler med i alt kr 1.725.000.
Men etterslepet på ordinære anlegg, altså anlegg som er ferdigstilte og venter på spillemidler er
høyt, med i alt kr 9.764.000, herunder Lundehallen med kr 5,9 mill.
Handlingsprogrammet må samkjøres med kommunens økonomiplan for samme tidsrom.
Kommunestyret har satt av kr 1.250.000 hvert av de fire årene i handlingsprogrammet til
realisering av nye idrettsanlegg i Søgne i regi av kommunen eller av idrettslag og velforeninger.
Rådmannen innstiller på tilsvarende investering i kommende økonomiplan.
Frist til å melde inn nye anlegg var 1.8.18. Det er kommet anmodning fra Kjellandsheia vel om
registering av 4 nærmiljøanlegg. Disse var tatt med i fjorårets rullering med et kommunalt oppført
tilskudd på i alt kr 400.000 i 2020. Søgne fotballklubb ønsker å bygge innendørs fotballhall på
egenhånd. I tillegg er det kommet ønske om 2 kart fra Søgne og Songdalen orienteringsklubb.
Vest-Agder fylkeskommune ved Søgne videregående skole hadde i forårets plan blitt ført opp med
bygging av ridehall og stall i 2019 med en spillemiddelandel på kr 4,5 millioner. Men har gitt
beskjed om at de vil bygge uten å benytte spillemiddelordningen.
I tillegg til å vedta handlingsprogram for perioden 2019 – 2022, må Kommunestyret tildele
kommunale egenandeler til anleggene, samt prioritere rekkefølge for hvordan spillemidlene som
blir tildelt anleggene i Søgne skal utbetales fra fylkeskommunen. For å få raskest mulig utbetaling
av spillemidlene, bør anlegg som er ferdig (og regnskap avsluttet), prioriteres foran anlegg som er
planlagt eller så vidt påbegynt.
I forbindelse med Nye Kristiansand er det høsten 2018 satt i gang et arbeid med å lage et felles
strategidokument for idrett og friluftsliv for 2020-2022. Strategidokumentet skal ha et
handlingsprogram. Når strategidokumentet er vedtatt politisk, virker dette som et
overgangsdokument som gir grunnlag til å søke spillemidler i årene 2020-2022 for idretts-,
nærmiljø- og friluftsanlegg.
Det arbeides for at strategidokumentet skal være ferdig våren 2019, slik at årets rullering er den
siste som gjøres alene av Søgne kommune. Arbeid med ny kommunedelplan for idrett og friluftsliv
i nye Kristiansand er planlagt å påbegynne i 2020/21.

Saksutredning:
Vedlagt følger forslag til handlingsprogram 2019 – 2022 for idrettsanlegg i Søgne.
Handlingsprogrammet er delt i to, i henhold til krav fra Kulturdepartementet. Ett program for
ordinære idrettsanlegg og ett for nærmiljøanlegg.
Det foregår for tiden detaljregulering for skolesenter på Tangvall (plan ID 201606) som
sannsynligvis sterkt berører dagens idrettsstruktur på Tangvall. Enhet for kultur laget 4.4.2018
i samråd Søgne idrettsråd, idrettsrådgiver i Vest-Agder fylkeskommune, Ingeniørvesenet m.fl.
en utredning med tittelen «Idrettspark ved Tangvall skolesenter».
Utredningen trekker følgende konklusjon:
«Det vil være en fordel at alle idrettsanlegg på Tangvall, både eksisterende og kommende
skoleidrettshaller, ble liggende i kort avstand til hverandre/henger sammen. Ved en slik
plassering vil en kunne oppnå maksimalt sambruk av garderober for 4-5 delanlegg,
klubblokaler, sosialt rom, kafe/kiosk, styrketreningsrom, spesialrom for dans/kampsport,
lager, utstyrsrom for maskiner, hovedinngangsparti o.l.
Søgne stadion bør utvikles til en større idrettspark, hvor dagens anlegg legges kompakt
sammen med ny idrettshall og basishall, eventuelt også svømmehall. Idrettsparken vil
framtre som en grønn lunge i urbane Tangvall, skape livlig aktivitet, generere økt handel
og vil kunne utnyttes av næringslivet til sentrumsnære messer, utstillinger, konferanser/
landsmøter/ sommerstevner etc.
De behov for idrettsbaner og idrettsrom som er framkommet i denne utredningen, både for
skoler og idrettslag, bør settes opp i et romprogram og foreslås plassering, samt hvordan
denne kan bli til skolene.
I byggekomiteen må det være godkjente representanter fra idrettssektoren og kultur- og
idrettsadministrasjonen.»
*

Det gjenstår fortsatt mye detaljplanlegging av idrettsanleggene på Tangvall.
Detaljreguleringsplanen vil nærmere beskrive plassering av ulike idrettsanlegg og skoler på
tomten som er til disposisjon. Løsninger som skal realiseres skal være gjort i samråd med
Søgne idrettsråd (SIR).
Søgne fotballklubb har oppspart en startkapital for å bygge en fotballhall på nordsiden av E-39.
Klubben ønsker selv å bygge, eie og drifte hallen og det er usikkert hvordan kommunen best
kan legge til rette for at en slik hall lar seg realisere. Nye klubbhusfunksjoner for fotballen bør
vurderes i forbindelse med etablering av ny bane eller hall i tilknytning til E-39 banen.
Kommunen skisserer mulighet for en 9-er bane på nordsiden av E-39 og vil i samarbeid med
SIR avklare hvilken løsning som skal gjennomføres. Dersom SFK får realisert sin egen
fotballhall, vil finansieringsrammen av 9-er banen kunne være kommunens bidrag til
fotballhallen.
Avhengig av hvilke løsninger som velges i detaljreguleringsarbeidet, vil det kunne oppstå
behov for å flytte på Doorwaybanen. Av den grunn er det skissert inn mulige utgifter til dette,
men i det lengste søkes det å la banen være urørt slik at den også kan benyttes i byggeperioden.
Det planlegges for at følgende nye idrettsanlegg skal kunne bygges på Tangvall, for å erstatte
dagens anlegg:

Anleggstype
Stadion (fotballbane
naturgress) med
friidrett
11-bane fotball
kunstgress

Antatt total kostnad

Tilbakebet. av spm.

Spillemiddeltilskudd

25.000.000

9.000.000

7.100.000

1.464.100

3.400.000

2 tennisbaner

1.500.000

500.000

9er bane fotball
kunstgress

3.600.000

1.200.000

4 sandvolleybaner

2.500.000

1.000.000

SUM

55.000.000

1.464.100

12.900.000

Kostnadssummene er inkl. mva, men er eks. tomtekjøp.
Eventuelt kostnad for bygging av svømmehall, vil utgjøre ca. 100 mill. kroner. Denne
kostnaden er ikke tatt med i økonomiplan 2019-2022.

Kort kommentar til de foreslåtte anleggene (tallene refererer seg til tabellene i
Handlingsprogrammet):
ORDINÆRE ANLEGG
1. Rehabilitering av ventilasjonsanlegg, Nygårdshallen
Ventilasjonsanlegget og el-tavler i Nygårdshallen har gått ut på dato etter 33 års drift, og ble skiftet
vinteren 2016 til en kostnad av kr 1.871.000. Det ble for 2016 søkt om kr 623.000 i spillemidler.
Søknaden ble godkjent av fylkeskommunen, men spillemiddelbeløpet har ikke blitt utbetalt pga.
manglende spillemidler. Søknaden fornyes derfor i 2019.
2. Rehabilitering av kunstgress, kunstgressbane 1 (E-39 banen)
Kommunestyret vedtok i sak 119/15 den 17.12.15 å skifte ut krøll-kunstgresset (splittfiber) på E-39
banen, som var 14 år gammelt og utslitt. Kommunens egenandel ble bevilget av kommunestyret.
Rehabiliteringen var ferdig våren 2016 og kom på en kontantutgift på kr 2.939.000, hvorav
kommunens kontantugift ser ut til å bli kr 1.939.000. Spillemiddelsøknaden ble godkjent av
fylkeskommunen i 2017, men spillemiddelbeløpet har ikke blitt utbetalt pga. manglende
spillemidler. Søknaden om spillemidler på kr 1.000.000 fornyes derfor i 2019.
3. Via Ferrata
Søgne klatreklubb er ferdig med sin klatreløype i fjellet opp til Søgneskiltet. Søknaden om
spillemidler fornyes for 2019.
4 og 5. Idrettshall, basket, med sosialt rom, Lunde skole
Kommunestyret gikk i rulleringen av idrettsplanen i 2009 inn for bygging av en såkalt
basketballhall (aktivitetsflate 20 x 32 m) ved Lunde skole. Bygging av Lunde-hallen begynte
høsten 2015, og den stod ferdig til skolestart høsten 2016. Totalkostnad på 31,5 mill. kroner.
Hallen har blitt idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjent av Kulturdepartementet med maksimalt tilsagn
om kr 5,5 mill. til hallen og kr 400.000 til sosialt rom. Spillemiddelsøknadene for disse to
anleggene ble godkjent av fylkeskommunen i 2017, men spillemiddelbeløpet har ikke blitt utbetalt
pga. manglende spillemidler. Søknadene på tilsammen kr 5.900.000 fornyes derfor i 2019.

6, 7 og 8. Skytebaner med skytterhus, Årdalen
I gjeldende kommuneplan ble det i 2002 avsatt område for skyteanlegg i Årdalen, nord for
Lohnelier industriområde. Søgne skytterlag ønsker å bygge to riflebaner på 100 og 200 meter med
standplass, skytterhus, tilførselsvei og parkeringsplass. Kommunestyret vedtok områdereguleringen
for skytebane Årdalen datert 15.10.14. Skyteanlegget fikk 26.6.17 idrettsfunksjonell
forhåndsgodkjenning, og søkte om samlet kr 2.087.000 i spillemidler.
Utgifter for baner og skytterhus er beregnet til kr 6.262.000, i tillegg kommer bygging av vei og
parkeringsplass. Kommunestyret vedtok i fjorårets rullering av idrettens handlingsplan at
kommunalt tilskudd til disse 3 anleggene skulle være kr 800.000.
Grunnarbeidet forventes ferdig nå høst, og byggearbeidet starter i oktober/november 2018.
Av kommunalt tilskudd er kr 200.000 utbetalt pr.1.10.18.
9. Turkart, Ny-Hellesund
I Søgne og Songdalen orienteringsklubb arbeider Floke Bredland med å lage et turkart på ca 2,5 x 2
km, som omfatter Monsøya, Kapelløya, Helgøya og nærmeste holmer. Dette er et av de mest
besøkte områder i Søgne-skjærgården. Det er ikke søkt om kommunalt tilskudd.
10. Orienteringskart, Lohneheia
Søgne og Songdalen orienteringsklubb vil søke om spillemidler for 2019 til dette kartet.
11. Idrettshall, Tangvall
I forbindelse med nye skoler på Tangvall, er det behov for en ny idrettshall på 25x40x7 meter.
Det kan ytes inntil 10 mill. i spillemidler til en slik hall. Ved en takhøyde på 9 meter, gis det 11
mill.
12. Basishall, Tangvall
I forbindelse med nye skoler på Tangvall, er det behov for en ny basishall for turn/gymnastikk på
min. 25 x 30 x 7 meter. Denne vil også kunne brukes av Søgne Turnforening som pr. 1.1.2018 har
610 medlemmer, og er Søgne nest største idrettsklubb etter Søgne fotballklubb med 726
medlemmer. Begge idrettshallene (Pkt. 11 og 13) må vurderes i sammenheng med hvilke løsninger
som beskrives i detaljreguleringsplan for skolesenter på Tangvall.
13. Orienteringskart, Toftelandsheia
Søgne og Songdalen orienteringsklubb vil søke om spillemidler for 2021 til dette kartet.
NÆRMILJØANLEGG:
1 – 7. Nærmiljøanlegg i skolegårder
Kommunestyret vedtok i sak 2015/1298 (113/15) en opprusting av skolegårdene for 4,5 mill. på
barneskolene i Søgne, hvorav spillemidler kommer i tillegg.
Det arbeides også med å gjøre grusbanen ved Nygård skole om til en nærmiljøpark, bygge
permanent parkeringsløsning på nordsiden av skolen og etablere trafikksikker løsning ved skolens
nordlige tilkomst. Det settes i økonomiplanen av 10,4 mill. kr til dette formålet.
For 2019 fremmes søknader om spillemidler for nærmiljøanleggene 1-5, i alt 1,683 mill. Til diverse
nærmiljøanlegg på Nygård og Langenes skoler blir det søkt spillemidler i 2020.
8. Sandvolleyballbane, Oftenes.
Dette anlegget sto ferdig i vår og har fått en flott utførelse og en praktfull beliggenhet. Søknaden
om spillemidler fornyes for 2019.

9-10. Kunstgressbane 5er I og II, Kjellandsheia
Denne banen blir en del av en moderne nærmiljøpark i tilknytning til Nordalsheia. Søker er
Kjellandsheia velforening. I tråd med kommunestyrets vedtak i fjorårets idrettsplan, føres det opp
et kommunalt tilskudd på kr 200.000 til denne banen som har et totalbudsjett på kr 1.560.000.
11. Pump track, Kjellandsheia
Dette nyutviklede og populære sykkelanlegget for barn og ungdom inngår som den del av
nærmiljøparken ved Nordalsheia. Totalpris er beregnet til kr 870.000, hvorav kommunens tilskudd
settes til kr 200.000.
12. Trampolinepark, Kjellandsheia.
I nevnte nærmiljøpark i Kjellandsheia er det satt av plass til 6 mindre trampoliner nedfelt i bakken.
13. Diverse nærmiljøanlegg, Tangvall
I forbindelse med ny kommende reguleringsplan for Tangvall skole- og idrettspark, vil det være
behov for ulike nærmiljøanlegg som gir skolene uteområder som stimulerer til fysisk aktivitet og
bevegelse.
Økonomi
Idrettsplanen for 2019-2022 forutsetter at det avsettes 1,25 mill. i hvert av årene. Til sammen 5
millioner. I 2019 og 2020 et det forslått at 4,6 mill. brukes på nærmiljøanlegg i forbindelse med
etablering av nytt skolesenter på Tangvall.
Momskompensasjon
Stortinget vedtok 17.11. 2015 at idrettslag og velforeninger kan få tilbakebetalt momsutgiftene ved
investering i idrettsanlegg. Dette blir da en «fortjeneste» som utbygger sitter igjen med etter at
anlegget har vært fullfinansiert med moms.
Med denne bakgrunn vil det være riktigst å foreslå at i de tilfeller det gis kommunalt tilskudd til lag
og foreninger som bygger egne anlegg, så forkortes det kommunale tilskuddet tilsvarende
momskompensasjonen, dersom denne ikke er en del av finansieringsplanen. Ordningen gjelder
anlegg som bygges etter 1.1.2017.
Uttalelse fra Søgne idrettsråd
Rådmannens forslag til rullering av handlingsprogram er etter avtale sendt til Søgne Idrettsråd for
uttalelse. Uttalelsen følger saken som vedlegg.

Rådmannens merknader:
Rådmannen innstiller på å sette av 70 mill. i 2019 til oppstart bygging av nytt skolesenter.
Gjennom denne investeringen vil kommunen også sikre rom til å ivareta gode treningsforhold
og infrastruktur til idretten i byggeperioden på Tangvall. Prioritering av midlene styres av de
løsningsforslag som vil fremkomme i detaljreguleringsprosessen og gjennom dialogen med
idrettsrådet.

Vedlegg:
1 Handlingsprogram 2019-2022

ORDINÆRE ANLEGG

STED

SØKER

HANDLINGSPROGRAM 2019-2022 FOR IDRETTSANLEGG I SØGNE

KOSTNAD
I
1000 KR

SK= Søgne kommune
SS= Søgne skytterlag
SKK= Søgne klatreklubb
SSOK= Søgne og Songdalen
orienteringsklubb
SFK= Søgne fotballklubb

ANLEGGSSTART – FINANSIERING
K=Kommunen, SP=Spillemidler, PR=Private.
2019
K

SP

2020
PR

1. Rehab. ventilasjonsanlegg SK

Nygårdshallen

1.871

1.248a

623

0

2. Rehab. kunstgress

Kunst.g.bane1

2.989

1.939a

1.000

50

463

0

154

309

SK

3. Via ferrata

SKK

Tangvall

4. Idrettshall, basket 20x32 m SK

Lunde skole

36.293

30.793a

5.500

0

5. Idrettshall, sosialt rom

SK

Lunde skole

1.995

1.595a

400

0

6. Skytebane 100 m

SS

Årdalen

1.545

200a

515

830

7. Skytebane 200 m

SS

Årdalen

1.545

200a

515

830

8. Skytterklubbhus

SS

Årdalen

3.172

400a

1.057

1.715

9. Turkart

SSOK

Ny-Hellesund

172

0

86

86

10. Orienteringskart

SSOK

Lohneheia

102

0

34

68

K

SP

11. Idrettshall 25x45 m

SK

Tangvall

40.000

30.000

10.000

12. Basishall 2 turn

SK

Tangvall

20.000

14.000

6.000

13. Orienteringskart

25x30 m

SSOK

SUM ORDINÆRE ANLEGG

Toftelandsheia

127
110.274

36.375

9.884

a) beløp som er bevilget av Kommunestyret.

3.888

44.000

16.000

2021
PR

2022

K

SP

PR

0

42

85

0

42

85

K

SP

PR

NÆRMILJØ ANLEGG

STED

SØKER

HANDLINGSPROGRAM 2019-2022 FOR IDRETTSANLEGG I SØGNE

KOSTNAD
I
1000 KR

ANLEGGSSTART – FINANSIERING
K=Kommunen, SP=Spillemidler, PR=Private.
a) beløp som er bevilget av Kommunestyret.

SK= Søgne Kommune
KV= Kjellandsheia velforening

2019

1. Anlegg for bevegelse del 1

SK

2. Anlegg for bevegelse del 2

SK

3. Flerbruksområde RRT

SK

4. Flerbruksområde turn

SK

5. Flomlys kunstgressbane SK
6. Diverse nærmiljøanlegg
7. Diverse nærmiljøanlegg
8. Sandvolleyballbane

KV

9. Kunstgress 5er bane 1

KV

10. Kunstgress 5er bane 2

KV

11. Pump track

KV

12. Trampolinepark

KV

13. Flerbruksområde RRT SK
14. Flerbruksområde turn SK
15. Div. nærmiljøanlegg
SK
SUM NÆRMILJØANLEGG
Behovssum skjema 1 og 2,
dvs. behov for nye friske midler
BUDSJETT KOMMUNALE
dvs. planmidler idrett

K

SP

2020
PR

K

SP

Langenes skole

269

134a

135

Langenes skole

254

127a

127

Nygård skole

300

150a

150

Nygård skole

510

255a

255

Lunde skole

350

175a

175

Nygård skole

10.400

8.500

1.900

Langenes skole

3.500

2.878

622

Oftenes

170

85

85

Kjellandsheia

1.075

100

538

437

Kjellandsheia

1.075

100

538

437

Kjellandsheia

297

200

600

497

0

435

435

Kjellandsheia

870

Langenes skole

600

300

300

Langenes skole

512

256

256
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Foreløpig uttalelse fra Idrettsrådet rullering Handlingsplan 2019-2022

Til Søgne kommune
v/Jon Wergeland
Idrettsrådet mottok fredag 9. november saksframlegg om rullering av idrettens handlingsprogram for
2019-2022
Det har vært umulig å samle idrettsrådet til drøfting av saken på så kort tid. I tillegg er det så mye
usikkerhet i grunnlaget for programforslaget
for perioden 2020-2022 at det er svært vanskelig å komme med innspill, blant annet fordi det ikke er
vedtatt noen reguleringsplan for skoleanlegget på Tangvall. Før den er klar går det etter idrettsrådets
synspunkt ikke an å ha formeninger om hvilke prioriteringer som skal gjøres og hva man eventuelt skal
søke spillemidler til i perioden.
Vi ber om at denne «midlertidige» uttalelsen videreformidles til Tjenesteutvalget ved utsendelse av
sakspapirene
Så skal vi forsøke å komme med en fullstendig uttalelse til møtet den 20.november
Jon Fjeld
Leder Søgne Idrettsråd
[mailto:Jon.Wergeland@sogne.kommune.no]
Sendt: fredag 9. november 2018 14:09
Til: Fjeld, Jon Besse <JonBesse.Fjeld@friidrett.no>
Emne: 950675_READONLY
Hei
Legger ved idrettens handlingsprogram i økonomiplanperioden 2019-2022. Vi imøteser gjerne Søgne
Idrettsråds tilbakemelding på det oppsatte programmet. Saken sendes ut til Tjenesteutvalget tirsdag
13.november og møtet er tirsdag 20.november. Det vil være tilstrekkelig om tilbakemeldingen kommer
innen møtet i utvalget.
Ha en fin helg
Mvh Jon

