Søgne Idrettsråd
UTTALELSE TIL

Handlingsprogram 2015-2018 for idrettsanlegg i Søgne
Viser til anmodning om å gi uttalelse til Handlingsprogrammet for Idrettsanlegg i Søgne ajourført
12.11. 2014. Henvendelsen til Idrettsrådet kom 30. november.
I følge avtalen mellom Søgne Kommune og Idrettsrådet skal handlingsprogrammet oversendes til
uttalelse slik den kan tas med i kommunens behandling av budsjettet. Vi er kjent med at saken
allerede er behandlet i Tjenesteutvalget og i Formannskapet. I vår vurdering er det ikke tatt hensyn
til de vedtak som er gjort i de politiske utvalgene.
Generelt
Til Handlingsprogrammet for 2015 er det ikke foreslått noen bevilgninger til Ordinære anlegg, mens
en foreslår 550.000 kroner brukt til nærmiljøanlegg. I forslag til budsjett er det avsatt kr.2,5 mill. i
kommunale midler fordelt på perioden 2016-2019. Ingen av midlene er øremerket enkeltprosjekter.
Prioritering av anlegg
Idrettsrådet forventer at det brukes midler på idrettsanlegg i 2015 i minimum størrelsesorden som
det som var foreslått for 2014.(1.5 mill.) Prioriteringsrekkefølgen for 2015 blir som oppsatt for 2016,
men Turvei Sentralt tas inn som foreslått for 2014.(kommunestyret sak 105/14)
Det betyr i praksis at følgende anlegg prioriteres av ordinære idrettsanlegg:
1 Turkart SSOK Ny Hellesund
2 Turvei med lys- Fåmyra- tas inn der den stod prioritert i 2014
3 Skytebane 100 m SS
4 Skytebane 200 m SS
5 Skytterhus SS
6 Idrettshall Lunde skole
Klatrevegg er ikke aktuelt så den kan tas ut. Det er ikke plass i Lundehallen
7 Orienteringskart Lohne Lier
8 Rehabilitering Kunstgress E- 39 banen.
9 Orienteringskart Ormestad
Øvrige anlegg på planen er ikke utredet og bør for tre av dem sees i sammenheng med eventuell
skoleutbygging på Tangvall.

Når det gjelder nærmiljøanlegg har idrettsrådet følgende anbefaling
1 Ballbinge Tånevik
Øvrige anlegg anbefales ikke støttet av følgene grunn: Ballbanene i Fåmyra bør rehabiliteres, men da
må det sees sammen med en eventuell bruksplan for hele området.
Det bygges(nesten) ikke lenger ballbinger og det bør gjøres vurderinger om andre former for
ballbaner bør anlegges i stedet for å rehabilitere de gamle. Nærmiljøpark for ungdom er så langt
idrettsrådet kjenner til ikke nærmere utredet.
Sandvolleyballbaner på SVS bør sees i sammenheng med eventuelle skoleplaner på Tangvall.
Økonomi
I handlingsplanen for 2014 er Turvei med lys oppført med kr.1, 5 mill i kommunal støtte. Dette bør
opprettholdes og bevilges i 2015. Altså anlegg nr. 2 støttes med 1.5 mill.
Videre foreslås det at anlegg nr. 3 Skytebane 100 m Søgne skytterlag bevilges kr. 300 000
Dette betyr i praksis at alle midlene som er foreslått i handlingsplanperioden er benyttet.
Alle anleggene som står oppført på prioriteringslista bør føres opp med kommunal støtte i 2016.
Totalrammen for idrettsanlegg bør således utvides betydelig for handlingsplanperioden
Kommunedelplan
Idrettsrådet ønsker at det blir laget en kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i
Søgne. Slik det planlegges nå er det lite eller ingen forutsigbarhet i det som skjer på dette relativt
viktige området. Også en rehabiliteringsplan for eksisterende anlegg bør utvikles. Handlingsplanen
bør, om en får utviklet en strategisk plan, være styrende for de prioriteringer som gjøres videre.

Søgne 8. desember 2014
For Søgne Idrettsråd
Jon Fjeld
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Hei
Vedlagt er uttalelse vedrørende handlingsplan idrettsanlegg som skal kommunestyrebehandles
Jon Fjeld
Søgne Idrettsråd
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