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Rådmannens forslag til vedtak:
1.
Kommunestyret vedtar kulturenhetens forslag til handlingsprogram for 2013-2016.
2.
Søgne kommune ber om at fylkeskommunen utbetaler kr 1.153.000 i spillemidler for 2013 i
denne prioriterte rekkefølgen:
Ordinære anlegg:
Søgne kommune: Kunstgress 7’er bane, Tinntjønn.
Søgne kommune: Tursti, Kapelløya.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 28.11.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Aslaug Bakke, Ap, fremmet følgende forslag: ”Skytebane innplasseres i handlingsplanen. Under 2013
er oppført 700 000. 200 000 er ubrukt i tidligere år. Anvendes til skytebane.”
Christian Eikeland, Frp, fremmet tilleggsforslag som punkt 3: ”Nærmiljøtiltak: Ballbinge Tånevig.
Kommunale midler reduseres til 300 000 kr. Private midler økes til 100 000 kr. Det forutsettes at
Vestbygda Velforening bidrar med dugnadsinnsats tilsvarende 100 000 kr.”
Helge Rinden, Frp, fremmet tilleggsforslag som punkt 4: ”Tjenesteutvalget er positive til en fremtidig
skytebane, men avventer reguleringsplanen og en nærmere drøfting av kommunale bidrag.”

Votering:
Rådmannens forslag ble satt opp mot Aps forslag. Rådmannens forslag vedtatt med åtte (Bakken,
Lohne og Jakobsen, H, Eikeland og Rinden, Frp, Kleivset, Krf, Kjær, SV, og Lieng, SP) mot to
stemmer (Bakke og Gray, Ap).
Eikelands tilleggsforslag, punkt 3, ble vedtatt med åtte(Bakke og Gray, Ap, Jakobsen, H, Eikeland og
Rinden, Frp, Kleivset, Krf, Kjær, SV, og Lieng, SP) mot to stemmer (Bakken og Lohne, H).
Rindens tilleggsforslag, punkt 4, ble vedtatt med åtte(Bakke og Gray, Ap, Jakobsen, H, Eikeland og
Rinden, Frp, Kleivset, Krf, Kjær, SV, og Lieng, SP) mot to stemmer (Bakken og Lohne, H).

Vedtak:
1.
Kommunestyret vedtar kulturenhetens forslag til handlingsprogram for 2013-2016.
2.
Søgne kommune ber om at fylkeskommunen utbetaler kr 1 153 000 i spillemidler for
2013 i denne prioriterte rekkefølgen:
Ordinære anlegg:
Søgne kommune: Kunstgress 7’er bane, Tinntjønn.
Søgne kommune: Tursti, Kapelløya.
3.
Nærmiljøtiltak: Ballbinge Tånevig.
Kommunale midler reduseres til 300 000 kr. Private midler økes til 100 000 kr.
Det forutsettes at Vestbygda Velforening bidrar med dugnadsinnsats tilsvarende 100 000
kr.
4.
Tjenesteutvalget er positive til en fremtidig skytebane, men avventer reguleringsplanen
og en nærmere drøfting av kommunale bidrag.

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.12.2012
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:

1.
Kommunestyret vedtar kulturenhetens forslag til handlingsprogram for 2013-2016.
2.
Søgne kommune ber om at fylkeskommunen utbetaler kr 1 153 000 i spillemidler for
2013 i denne prioriterte rekkefølgen:
Ordinære anlegg:
Søgne kommune: Kunstgress 7’er bane, Tinntjønn.
Søgne kommune: Tursti, Kapelløya.
3.
Nærmiljøtiltak: Ballbinge Tånevig.
Kommunale midler reduseres til 300 000 kr. Private midler økes til 100 000 kr.

Det forutsettes at Vestbygda Velforening bidrar med dugnadsinnsats tilsvarende 100 000
kr.
4.
Kommunestyret er positive til en fremtidig skytebane, men avventer reguleringsplanen
og en nærmere drøfting av kommunale bidrag.
Referat fra styremøte i Søgne idrettsråd sak 3 den 20.11.12 ble utdelt i møtet.
Repr. Kjelland Larsen (AP), fremmet følgende forslag::
Skytebane innplasseres i handlingsplanen. Under 2013 er oppført 700 000. 200 000 er ubrukt i
tidligere år. Anvendes til skytebane.

VOTERING:
Tjenesteutvalgets innstilling
Tjenesteutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt
Repr.. Kjelland Larsen`s (AP) sitt forslag falt med 3 stemmer (V,Ap,Uavh.) 4 repr. stemte i
mot (H,KRF).
Formannskapets innstilling til kommunestyret er dermed i samsvar med tjenesteutvalgets
innstilling:
1.
Kommunestyret vedtar kulturenhetens forslag til handlingsprogram for 2013-2016.
2.
Søgne kommune ber om at fylkeskommunen utbetaler kr 1 153 000 i spillemidler for
2013 i denne prioriterte rekkefølgen:
Ordinære anlegg:
Søgne kommune: Kunstgress 7’er bane, Tinntjønn.
Søgne kommune: Tursti, Kapelløya.
3.
Nærmiljøtiltak: Ballbinge Tånevig.
Kommunale midler reduseres til 300 000 kr. Private midler økes til 100 000 kr.
Det forutsettes at Vestbygda Velforening bidrar med dugnadsinnsats tilsvarende 100 000
kr.
4.
Kommunestyret er positive til en fremtidig skytebane, men avventer reguleringsplanen
og en nærmere drøfting av kommunale bidrag.

Bakgrunn for saken:
Forslag til handlingsprogram for 2013 – 2016 bygger på ”Kommunedelsplan for utbygging av
anlegg for idrett, friluftsliv og nærmiljø” i Søgne kommune. Handlingsprogrammet rulleres

hvert år av Tjenesteutvalget og vedtas av Kommunestyret. Handlingsprogrammet må
samkjøres med kommunens økonomiplan for samme tidsrom.
Rulleringen var annonsert i mai 2012 med frist til å melde inn anlegg 1.7. Fem nye anlegg ble
anmodet registrert inn i rulleringen, og er tatt med i vedlagte tabell. I tillegg ble det på et åpent
møte for idretten i Søgne den 19.9.12 orientert om årets rullering og spillemiddelordningen.
I tillegg til å vedta handlingsprogram for perioden 2013-2016, må Kommunestyret tildele
kommunale egenandeler til anleggene, samt prioritere rekkefølgen for hvordan spillemidlene
som blir tildelt anleggene i Søgne skal utbetales fra fylkeskommunen.
Saksutredning:
Vedlagt følger rådmannens forslag til handlingsprogram 2013-2016 for idrettsanlegg i Søgne.
Handlingsprogrammet er delt i to i henhold til krav fra Kulturdepartementet: ett for ordinære
idrettsanlegg og ett for nærmiljøanlegg.
Kort kommentar til de foreslåtte anleggene og ønske om anlegg som er kommet inn (tallene
refererer seg til tabellene i Handlingsprogrammet, og er i hovedsak stipulerte summer):
ORDINÆRE ANLEGG:
1. Kunstgress 7-er bane, Tinntjønn
Kommunestyret vedtok å legge kunstgress og sette flomlys på grusbanen ved Tinntjønn skole.
Da anbudene kom inn, viste baneprosjektet seg å bli vesentlig høyere enn først stipulert i
idrettsplanen. Formannskapet gjorde i sak 40/12 den 19.4.12 følgende vedtak: ”Formannskapet
har vurdert det som riktig at kunstgressdekket på Tinntjønn skole gjennomføres så raskt som
mulig, og ber rådmannen om å finne inndekning for merkostnaden ved rullering av
økonomiplanen i høst.”
Søgne kommunes kontantutgift var i saken beregnet til kr 1.391.057, hvorav kr 684.000 var
bevilget av Kommunestyret, og økt kontantutgift som måtte inndekkes beløp seg til kr 707.057.
Byggekomiteen reduserte gjerde og ballfangernett rundt banen, noe som førte til en innsparing
på ca kr 150.000. Konsulentfirmaets beregning av grus- og asfaltmasser var for knapp, og
kostet ca kr 100.000 mer enn tidligere antatt. Dette fører til at ekstrabeløpet som må dekkes inn
vil være ca kr 680.000. I tillegg kommer altså bevilget beløp på kr 684.000 av Kommunestyret
i 2011. Totale kommunale utgifter blir da ca kr 1.364.000.
Tinntjønnbanen ble ferdig til bruk 22.10.12. Totalkostnad ca kr 2.045.000.
2. Tursti, Kapelløya
Fra ingeniørvesenet er det kommet forslag om å anlegge en tursti på ca 1,5 km på Kapelløya.
Normalt sett må turstier være minimum 2 km for å oppnå spillemidler. Men
fylkesidrettskonsulenten er innstilt på å gi dispensasjon fra kravet i dette tilfellet.
Utgiften til turstien er stipulert til kr 945.000, hvorav spillemidler (eller sum av statlige midler)
vil kunne ugjøre 50 % av godkjent kostnad, kr 472.000. Ingeniørvesenet har beregnet
egeninnsatsen i prosjektet til kr 172.500. Det er da behov for ytterlige kr 300.500 fra private
eller andre offentlige aktører for å kunne realisere turstien som skal bygges i kommunal regi.
3. Turkart, Ny-Hellsund
Fra Søgne og Songdalen orienteringsklubb ved Floke Bredland er det kommet inn forslag om 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 området i skjærgården. Det anbefales at kommunen
bidrar med kr 5.000.
4. Lysløype, Søgne
Etter henstilling fra politisk hold har plansjefen utredet forslag til en mulig lysløype sentralt i
Søgne. Følgende steder har blitt vurdert:
a) Kvernhusløypa
b) Fåmyra
c) Tinntjønn – Hellersdalen
d) Tjomsevannet rundt
e) Åros strandsti
f) Søgne videregående skole.
Det vil bli laget en egen politisk sak om denne lysløypa, hvor valg av sted, kostnader og
framdrift vil fremgå detaljert. Se for øvrig tabellen for estimerte kostnader, og her er det
foreslått satt av 1 mill kr av rådmannen i investeringsbudsjettet . Lysløypa kan påbegynnes
etter at idrettsmessig forhåndsgodkjenning er gitt og finansieringen er på plass.
5. Idrettshall, basket, 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. Hallen kan deles i to treningsbaner
for volleyball som også vil være to romslige saler for aerobics, samt muligheter for å kunne
deles i tre gymsaler, eller to romslige gymsaler hver på 16 x 20 meter.
Totalkostnad på 21,3 mill. kroner, hvorav spillemidler ca 5 mill. kr og kommunens utgift 16,3
mill. kr. Byggekomiteen antar at i tillegg kommer kostnader med tomtekjøp, fjellsikring og
annen kostnad knyttet til reguleringsplanen for ca 8,5 mill. kr.
Arbeidet med reguleringsplanen for området var planlagt ferdig innen utgangen av 2011, men
har blitt sterkt forsinket. En antar nå at planen vil kunne bli godkjent innen utgangen av 2012,
at tegninger vil være ferdig sommeren 2013, og at byggeoppstart vil kunne skje høsten 2013.
Tegninger av denne type hall må ”særskilt” godkjennes av Kulturdepartementet. Slik
idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning kan ta inntil 3 måneder. Muligens vil en kunne rekke å
fremme søknad om spillemidler senhøstes 2013. Bygging kan ta til når forhåndsgodkjenningen
foreligger.
Det vil være viktig med en tett prosess mellom byggekomiteen, idretten og idrettsavdelingen i
Kulturdepartementet for å oppnå et optimalt resultat både for byggets utforming og bruk av
spillemidler.
Beløpet som er satt av i tabellen til idrettshall, basket kommer som egen bevilgning.
6. Klatrevegg, Lundehallen
Det er ikke montert klatrevegg i noen kommunale idrettsanlegg. Det er derfor ønskelig at dette
blir realisert i den kommende perioden. Både i Kristiansand og Mandal er det innendørs
klatrevegger, og disse er mye brukt og veldig populære.
Det vil være mulighet å integrere klatrehallen i den nye Lundehallen.
Alternativt i kommunal ungdomsklubb.
Kulturrådgiver har i september 2012 vært i kontakt med Norges klatreforbund for å oppjustere
pris og veggfestekonstruksjon for en klatrevegg som kan egne seg i Lundehallen. Komplett
kostnad utgjør ca kr 600.000 for en vegg som er ca 10 meter lang og 9 meter høy i gavlen.

Spillemidler vil normalt da utgjøre ca kr 200.000, men siden klatreveggen integreres i
baskethallen, så vil det være mulig å forhandle fram en større andel spillemidler for denne, med
begrunnelse om at brukerne av klatreveggen også bruker gangareal og garderober.
7. Orienteringskart
Søgne og Songdalen orienteringsklubb ønsker å lage et nytt kart for et område i Søgne, og har
til vurdering bl.a. Tretjønn, Berge og Toftelandsheia. Klubben må avklare hvilket område som
skal få kart.

8. Garderobehus
Søgne fotballklubb (SFK) har uttrykt ønske om at det i forlengelsen av redskapshuset på
kunstgressbane 1 (nord for E39) blir bygd ett sett med garderober med dusj og wc. Dette fordi
at denne banen nå blir mye brukt til kamper, og at det er uhensiktsmessig for lagene å benytte
dusjgarderobene i klubbhuset på Søgne stadion.
Utgiftene er av SFK stipulert til minimum kr 550.000, og de ønsker et bidrag fra Søgne
kommune på kr.205.000. SFK ønsker at bygget blir realisert til sesongen 2013.
Skyteanlegg, Årdalen
Søgne skytterlag ønsker i 2013 å komme i gang med å bygge et skyteanlegg i Årdalen,
bestående av en 100 meter bane, en 200 meter bane og skytterhus.
Skytterlaget ber Søgne kommune om et bidrag på kr 1.199.000 for å realisere anlegget.
Summen utgjør 1/3 av kostnadene, og fordeler seg slik:
Anlegg
Ønsket kommunalt bidrag
Spillemidler
Skytebane 100 m
366.000
366.000
Skytebane 200 m
433.000
433.000
Skytterhus
400.000
400.000
SUM
1.199.000
1.199.000

Egenkap.
368.000
434.000
400.000
1.202.000

Totalt
1.100.000
1.300.000
1.200.000
3.600.000

Rådmannen fører foreløpig ikke disse tre anleggene opp i handlingsplanen, men avventer
reguleringsplanen og en nærmere drøfting av kommunalt bidrag.
NÆRMILJØANLEGG:
1. Ballbinge, Tånevik.
Formannskapet har bedt om at en ballbinge på Tånevik blir rullert inn i idrettsplanen. Denne er
foreslått finansiert med kr 400.000 i kommunale midler fra salg av grendeskolen.
2. Nærmiljøpark, Tangvall
Ved kunstgressbane 1 (nord for E39) er det regulert inn et område til idrettsformål, men det
gjenstår å erverve grunn om man ønsker dette anlegget. På Tangvall kan det bli en variert
nærmiljøpark for barn og ungdom med f.eks. skateanlegg, utendørs klatrevegg, plast-is,
minigolf og område for sandballaktivitet. Behov, innhold, kostnader og plassering må utredes
nærmere. Et slikt nærmiljøanlegg vil kunne oppnå kr 600.000 i spillemidler.
Økonomi

I økonomiplanen for 2013-2016 er det satt av 500 000 årlig kroner til investeringer og tilskudd
i planen for idrettsanlegg i Søgne. Til sammen 2 mill kroner. Det foreslås å bruk
1 300 000 kroner i de neste tre årene på tiltak som er omsøkt, og det vil derfor være igjen
700 000 kroner til fordeling i 2016 til eventuelle nye tiltak.
De tiltakene som foreslås for 2013 - 2016 trenger følgende kommunal medvirkning:
2013: kr
680.000
2014: kr
415.000
2015: kr
205.000
2016: kr
SUM KR
1.300.000

Uttalelse
Rådmannens forslag sendes Søgne Idrettsråd for uttalelse.
Enhetsleders merknader:
Det er avsatt 2 mill kroner for perioden til rulleringen. For 2013 vil det i praksis bety at man
må dekke inn allerede ferdigstilte 7’er bane på Tinntjønn på 680.000 kroner.
For å realisere anlegget Tursti, Kapelløya må det skaffes til veie 300 500 kroner fra private
samt at prosjektet må endres på bakgrunn av vedtak i områdestyret for skjærgårdsparken .
Lysløpe vil gå som egen politisk sak, og det er foreslått avsatt 1 mill kroner i økonomiplanen
(inv.budsjettet) – i tillegg er det sannsynlig at det kommer private midler. Dette er et spennende
prosjekt som mange engasjerer seg i. Kommunalt bidrag til garderobehus for SFK er først satt
opp i 2015.
Ballbinge i vestbygda er foreslått finansiert ved salg av Tånevig skole, og er derfor ikke med i
beløpet som er avsatt.

Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen merknader.

Vedlegg
1 Handlingsprogram 2013-2016 for ordinære anlegg og handlingsprogram 2013-2016 for
nærmiljøanlegg

ORDINÆRE ANLEGG
SØKER

STED

SK= Søgne Kommune
SSOK= Søgne og Songdalen
orienteringsklubb

HANDLINGSPROGRAM 2013-2016 FOR IDRETTSANLEGG I SØGNE

KOSTNAD
I
1000 KR

ANLEGGSSTART – FINANSIERING
Rådmannens forslag pr 25.10.12.
(K=Kommunen, SP=Spillemidler, PR=Private. *= beløp som er bevilget av Kommunestyret.)
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