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Rådmannens forslag til vedtak:
1.
Kommunestyret slutter seg til forslaget til handlingsprogram 2016-2019 for
idrettsanlegg i Søgne hva angår ordinære anlegg og nærmiljøanlegg som ønskes
realisert, samt prioriteringsrekkefølgen av disse.
2.
Kommunestyret yter følgende idrettsplantilskudd for 2016:
Rehabilitering kunstgressbane 1 kr 1.800.000.
Skytebaner med standplass kr 400.000.
Skytterklubbhus kr 100.000.
Buldrevegg kr 140.000.
Rehabilitering lysarmatur kr 200.000.
Rehabilitering Vedderheia ballbinge kr 50.000.
3.
Søgne kommune ber om at fylkeskommunen utbetaler spillemidler (oppgitt i ca kr
beløp) til Søgne for 2016 i denne prioriterte rekkefølgen:
Ordinære anlegg:
1. Rehabilitering ventilasjonsanlegg Nygårdshallen kr 500.000.
2. Rehabilitering kunstgressbane 1 kr 900.000.
3. Turkart Ny-Hellesund kr 86.000.
4. Idrettshall Lunde kr 5.500.000.
5. Sosialt rom idrettshall Lunde kr 400.000.
6. Skytebaner med standplass kr 782.000.
7. Skytterklubbhus kr 669.000.
8. Buldrevegg kr 140.000.
9. Rehabilitering lysarmatur kr 200.000.
Nærmiljøanlegg:
1. Rehabilitering Vedderheia ballbinge kr 133.000
2. Bordtennisbord Langenes skole kr 25.000.
3. Bordtennisbord Nygård skole kr 25.000.

4. Bordtennisbord Lunde skole kr 25.000.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 25.11.2015
Behandling:
Høringsuttalelse fra Søgne idrettsråd ble delt ut innledningsvis i møtet. Til behandling forelå forslag til
vedtak fra rådmann med justeringer fremmet i forkant av behandlingen:
1.
Kommunestyret slutter seg til forslaget til handlingsprogram 2016-2019 for idrettsanlegg i Søgne hva
angår ordinære anlegg og nærmiljøanlegg som ønskes realisert, samt prioriteringsrekkefølgen av disse.
2.
Kommunestyret yter følgende idrettsplantilskudd for 2016:
Rehabilitering kunstgressbane 1 kr 1.800.000.
Rehabilitering lysarmatur kr 200.000.
Rehabilitering Vedderheia ballbinge kr 50.000.
3.
Søgne kommune ber om at fylkeskommunen utbetaler spillemidler (oppgitt i ca kr beløp) til Søgne for
2016 i denne prioriterte rekkefølgen:
Ordinære anlegg:
1. Rehabilitering ventilasjonsanlegg Nygårdshallen kr 500.000.
2. Rehabilitering kunstgressbane 1 kr 900.000.
3. Idrettshall Lunde kr 5.500.000.
4. Sosialt rom idrettshall Lunde kr 400.000.
5. Rehabilitering lysarmatur kr 200.000.
Nærmiljøanlegg:
1. Rehabilitering Vedderheia ballbinge kr 133.000
2. Bordtennisbord Langenes skole kr 25.000.
3. Bordtennisbord Nygård skole kr 25.000.
4. Bordtennisbord Lunde skole kr 25.000.
Nytt forslag fra Pål Henden (Ap) til prioritering:
Pkt nr 5 flyttes frem som pkt nr 3.
Nytt forslag fra Christian Eikeland (FrP):
I 2015 ble rehabilitering av ball binger på «Myggis» og Åros vedtatt. Vedtaket foreslås utsatt til 20172018. Det avsettes kr 200.000,- til rehabilitering av ball binger.

Votering:
Forslaget fra FrP: Enstemmig vedtatt som tillegg til pkt 2 i rådmannens innstilling.
Forslag fra Ap: Enstemmig vedtatt som prioritet 3 i punkt 3 i rådmannens innstilling
Tjenesteutvalget vedtar enstemmig følgende innstilling til formannskapet:
Innstilling:
1.

Kommunestyret slutter seg til forslaget til handlingsprogram 2016-2019 for idrettsanlegg i
Søgne hva angår ordinære anlegg og nærmiljøanlegg som ønskes realisert, samt
prioriteringsrekkefølgen av disse.
2.
Kommunestyret yter følgende idrettsplantilskudd for 2016:
Rehabilitering kunstgressbane 1 kr 1.800.000.
Rehabilitering lysarmatur kr 200.000.
Rehabilitering Vedderheia ballbinge kr 50.000.
Det avsettes kr 200.000,- til rehabilitering av ballbinger.
3.
Søgne kommune ber om at fylkeskommunen utbetaler spillemidler (oppgitt i ca kr beløp) til
Søgne for 2016 i denne prioriterte rekkefølgen:
Ordinære anlegg:
1. Rehabilitering ventilasjonsanlegg Nygårdshallen kr 500.000.
2. Rehabilitering kunstgressbane 1 kr 900.000.
3. Rehabilitering lysarmatur kr 200.000.
4. Idrettshall Lunde kr 5.500.000.
5. Sosialt rom idrettshall Lunde kr 400.000.
Nærmiljøanlegg:
1. Rehabilitering Vedderheia ballbinge kr 133.000
2. Bordtennisbord Langenes skole kr 25.000.
3. Bordtennisbord Nygård skole kr 25.000.
4. Bordtennisbord Lunde skole kr 25.000.

Saksprotokoll i Formannskapet - 02.12.2015
Behandling:
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Andersen (H) da han er tilknyttet byggeprosjekter i Søgne.
Representanten ble erklært inhabil og fratrådte møtet under behandling av saken. Repr. Fardal (FRP)
møtte som vara i PS 99/15.
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling.
Repr. Fardal (H) fremmet følgende forslag:
De 140.000 (buldrevegg) går ut. Formannskapet bevilger kr. 140.000 til Søgne Skytterlag.
Repr. Kleivset (KRF) fremmet følgende forslag:
Turvei i Fåmyråsen tas inn i idrettsplanen for 2016-2019.

Votering:
Repr. Fardal (H) sitt forslag falt med 7 mot 2 stemmer (H)
Repr. Kleivset (KRF) sitt forslag falt med 6 mot 3 stemmer (Andersen (H), SV, KFR)
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Formannskapet innstiller følgende til kommunestyret:

Innstilling:
1.
Kommunestyret slutter seg til forslaget til handlingsprogram 2016-2019 for idrettsanlegg i
Søgne hva angår ordinære anlegg og nærmiljøanlegg som ønskes realisert, samt
prioriteringsrekkefølgen av disse.
2.
Kommunestyret yter følgende idrettsplantilskudd for 2016:
Rehabilitering kunstgressbane 1 kr 1.800.000.
Rehabilitering lysarmatur kr 200.000.
Rehabilitering Vedderheia ballbinge kr 50.000.
Det avsettes kr 200.000,- til rehabilitering av ballbinger.
3.
Søgne kommune ber om at fylkeskommunen utbetaler spillemidler (oppgitt i ca kr beløp) til
Søgne for 2016 i denne prioriterte rekkefølgen:
Ordinære anlegg:
1. Rehabilitering ventilasjonsanlegg Nygårdshallen kr 500.000.
2. Rehabilitering kunstgressbane 1 kr 900.000.
3. Rehabilitering lysarmatur kr 200.000.
4. Idrettshall Lunde kr 5.500.000.
5. Sosialt rom idrettshall Lunde kr 400.000.
Nærmiljøanlegg:
1. Rehabilitering Vedderheia ballbinge kr 133.000
2. Bordtennisbord Langenes skole kr 25.000.
3. Bordtennisbord Nygård skole kr 25.000.
4. Bordtennisbord Lunde skole kr 25.000.

Bakgrunn for saken:
Forslag til handlingsprogram for 2016 – 2019 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. Handlingsprogrammet må samkjøres med kommunens økonomiplan
for samme tidsrom. Kommunestyret har vanligvis satt av kr 500.000 – 750.000 hvert
av de fire årene i handlingsprogrammet til realisering av nye idrettsanlegg i Søgne i
offentlig eller privat regi.
Frist til å melde inn nye anlegg var 15.8.15. Det er kommet innspill fra Søgne
Skytterlag, Søgne Fotballklubb, Open Mind og Søgne Skiklubb.

I tillegg til å vedta handlingsprogram for perioden 2016 – 2019, må Kommunestyret
tildele kommunale egenandeler til anleggene, samt prioritere rekkefølgen for hvordan
spillemidlene som blir tildelt anleggene i Søgne skal utbetales fra fylkeskommunen.
Kommunestyret vedtok i sak 95/14 den 18.12.14 en del punkter som har ligget til
grunn for arbeidet med ny handlingsplan for 2016-19. Vedtaket lød i sin helhet slik:
«1. Turvei i Fåmyråsen tas inn i idrettsplanen for 2015-2018.
2. En eventuell fremtidig turvei med lys skal etableres i sammenheng med friluft,
folkehelse og aktivitetspark iht. tidligere vedtak i kommunestyret. Innen neste
rullering av handlingsplanen og økonomiplanen bes administrasjonen sjekke ut
eventuelle muligheter for fylkeskommunal støtte til å anlegge en frilufts og
folkehelse/aktivitetspark i forbindelse med turvei med lys gjennom Fåmyra. En
frilufts og aktivitetspark kan inneholde bålplasser, sitteplasser, utendørs
treningsapparater, hinderløype for barn, sandvolley eller annen idrettsaktivitet osv.
3. Turveien skal være tilgjengelig for alle.
4. Det settes ikke av midler til to ballbaner i Fåmyra før det er foretatt ev vurdering av
hele området under ett. Rehabilitering av ballbinger ved Myggis og Årosskogen
foretas i 2015 med inntil 250 000 i kommunale midler.
5. Kommunestyret ber administrasjonen vurdere kostnader og muligheten for
tilskudd, samt undersøke egnet areal for etablering av rulleskiløype
(flerbruksløype) i Søgne.
6. Kommunestyret anmoder rådmannen å ta inn opprustning av kunstgressbanene i
budsjettet for 2016. Kommunestyret mener det vil være hensiktsmessig å få en
helhetlig vurdering av eksisterende og evt. fremtidige idrettsanlegg, på Tangvall, i
forhold til det kommende skolesenter der.»

Saksutredning:
Vedlagt følger rådmannens forslag til handlingsprogram 2016 – 2019 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 (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.
Dagens anlegg er slitt og uhensiktsmessig i henhold til driftsøkonomi, samt at det ikke
tilfredsstiller dagens krav til varmegjenvinning.
Kommunens Eiendomsavdeling er i gang med søknad om forhåndsgodkjenning og
innhenting av anbud på denne rehabiliteringen.
Anslått kostnad er kr 1.500.000, hvorav Eiendomsavdelingen selv bidrar med kr
1.000.000.
Selve idrettsgulvdekket i Nygårdshallen ble lagt nytt i 2010 til en kostnad av kr
1.297.944, hvorav kommunen mottok kr 430.000 i spillemidler.
2. Rehabilitering av kunstgress, kunstgressbane 1 (E-39 banen)
Se pkt. 6 i Kommunestyrets vedtak i sak 95/14.

I 2002 ble det lagt krøllgress (LSR 55 splittfiber) på E39 banen, som var Søgnes
første kunstgressbane. Dette var en type kunstgress som i ettertid har vist seg legger
seg, blir kompakt og hard og gresstråene lar seg ikke reise opp igjen. Ved frost vil
banen bli enda hardere. Norges Fotballforbund (NFF) anbefaler nå ikke å bruke denne
gresstypen, kun monofiber.
NFF som befarte banen i oktober 2013 anbefaler at eldre gutte-/jentespillere og
junior/seniorspillere som trener ofte på E39 banen om å benytte andre baner. Dette
fordi det oppstår idrettsskader på det harde underlaget. Søgne Fotballklubb har
oversendt en medisinsk rapport ang. E39 banen fra fysioterapeut Erik Andresen og
kiropraktor Tor Djuve. Rapporten konkluderer med ”[…] Når våre erfaringer med det
gamle kunstgresset er så alarmerende som vi påpeker, mener vi det er prekært at
banen blir rehabilitert så fort som mulig, slik at vi unngår flere unødvendige potensielt
alvorlige skader.”
Det var planlagt å skifte til nytt kunstgress på denne banen før sesongen 2015, men
tiltaket ble tatt ut av handlingsplanen i påvente av avklaring om det var aktuelt å bygge
skole på/ved E39 banen. Dette er nå ikke lenger aktuelt, og det er også blitt utarbeidet
en rapport som vurderer nåværende og framtidige idrettsanlegg på Tangvall.
Kulturrådgiver anbefaler at det jobbes med å få nytt kunstgress på banen før
sesongen 2016 starter. Utskifting av kunstgress på E39 banen vil medføre en utgift for
kommunen på ca. kr 1.8 mill.
Når man først skifter kunstgresset på denne banen, kunne man også legge
undervarme på banen. Det er utviklet et nytt system for undervarme som er rimeligere
i drift enn de som tidligere har vært installert, men undervarme vil gi noen løpende
driftskostnader. Utgift for legging av undervarme vil beløpe seg til kr 1.48 mill. etter at
spillemiddeltilskuddet på kr 733.000 er trukket i fra. Det legges ikke opp til undervarme
i rehabiliteringen av banen. Det haster med å få skiftet kunstgresset som er for hardt å
spille på og i perioden med bygging av nye skoler på Tangvall blir det viktig å ha en
godt funksjonell bane tilgjengelig.
3. Turkart, Ny-Hellsund
I Søgne og Songdalen orienteringsklubb arbeides det 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.
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. Hallen kan deles i to
treningsbaner for volleyball som også vil være to romslige saler for aerobics, samt
muligheter for å kunne deles i to gymsaler.
Bygging av Lunde-hallen begynte høsten 2015, og den er planlagt 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.
6 og 7. 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. Totale utgifter
er beregnet til kr 4.358.550, i tillegg kommer bygging av vei og parkeringsplass.
Etter en lengre prosess, der det bl.a. ble pekt på negative konsekvenser ved å legge
en skytebane i dette området, samt interkommunalt sambruk av baner, vedtok
Kommunestyret med 18 mot 9 stemmer områdereguleringen for skytebane Årdalen
datert 15.10.14
Skytterlaget ønsker at Søgne kommune bidrar med tilskudd til bygging av anlegget. I
handlingsplanen er det foreslått et samlet kommunalt tilskudd på kr 500.000. Tilskudd
av spillemidler vil kunne utgjøre kr 1.451.000.
Byggestart er planlagt i 2016.
8. Buldrevegg, Open Mind
Det er ikke montert klatre- eller buldrevegg i noen kommunale idrettsanlegg i Søgne.
Både i Kristiansand og Mandal er det innendørs klatrevegger, og disse er mye brukt
og populære.
Den kommunale ungdomsklubben, Open Mind, ønsker i sine nye lokaler på
Linnegrøvan 34 å etablere et rom på 50 m2 med en mindre buldrevegg på 150 m2, ca
4 m høy, til en kostnad på omkring kr 420.000. Buldreveggen vil bli bygget i samarbeid
med, samt driftes i samarbeid med den nystartede Søgne klatreklubb.
En antar at en del av det som bygges opp som buldrevegg på Open Mind, vil kunne
flyttes til andre lokaler, dersom dette skulle bli aktuelt.
Dersom det bygges idrettshall(er) på Tangvall, bør det vurderes å bygges en større
klatrevegg i den, med minimumshøyde 10 meter.
9. Rehabilitering lysarmatur, Årstøl
Lyskildene på de 94 stolpene i lysløypa er svekket etter 33 års drift. De inneholder
også det miljøfarlige stoffet PCB. Til utskifting av denne typen lyskilder, så gis det for
tiden 50% i spillemidler. Søgne skiklubb har bedt om at lysarmaturen skiftes.
11. Garderober med dusj
Søgne fotballklubb har kommet med innspill om at servicebygget ved kunstgressbane
1 burde utvides med garderober og dusj. I dag er det kun skifterom uten dusj i dette
bygget.
En har holdt av 360 tusen kroner i kommunale midler til dette tiltaket, men det er
foreløpig ikke planlagt nærmere eller kostnadsberegnet. Et eventuelt tilbygg her, bør
også ses i sammenheng den kommende idrettsutbyggingen med garderober på
Tangvall.
12 og 13. Idrettshaller, Tangvall
Ei nedsatt administrativ gruppe, sammen med en representant fra Søgne idrettsråd,
har laget en 18 siders rapport om «Behov for idrettsanlegg på Tangvall» med henblikk
på skoleutbyggingen som er planlagt her for 1.100 elever.
På punktet «Idrettshaller» anbefaler gruppen at det på Tangvall i framtiden blir bygd
en flerbrukshall (25x45 m) og en basishall/turnhall (23x20 m), som kan kombinere

behovet fra skolene og idrettslagene. I ettertid har det kommet innspill fra Søgne
fotballklubb om en tredje type hall: innendørshall med kunstgress for fotballspill.
14. Turløype med lys, Sentralt.
Det vises til pkt. 1 i Kommunestyrets vedtak i sak 95/14.
Det har i flere år blitt arbeidet med å anlegge en sentrumsnær turvei med lys, og det
endte opp med mulighet å få til ei 8-talls løype i Fåmyra på 0,8 km.
Turveianlegget her har en beregnet kostnad på 3,6 mill. kr, hvorav spillemidler og
gave fra Søgne og Greipstad sparebank ville utgjøre kr 1,65 mill.
Rådmannen anbefalte i fjorårets rullering av idrettsplanen at man ikke gikk videre med
prosjektet i Fåmyra. Dette fordi det vil komme ei lengre lysløype ved utbygging i
Kjellandsheia, og at det i mulighetsstudien for Tangvall er skissert ei lengre rundløype
rundt sentrum av Tangvall og langs Søgneelva.
En sentrumsnær lysløype uten stedsangivelse er ført opp i handlingsplanen i 2018,
men bevilgning mangler.
16. Rehabilitering av friidrettsbanen, Søgne stadion
Representanter fra Norges Fri-idrettsforbund, Anleggskontrollutvalget, befarte Søgne
Stadion i juni 2013. Friidrettsdekket på Søgne Stadion er fra 1982, med
toppsprøytinger i 1991 og 2001. Rapporten antyder at det står en del vann i indre
bane og at oppmerkingen er nokså slitt. I rapportens konklusjon står det ”[…] Denne
banen er kommet så langt i sitt livsløp at man i løpet av noen år bør avsette et budsjett
for oppgradering. […]” Dersom deler av løpebanen er tett og ikke drenerer vann, må
kunstdekket fjernes og nytt legges.
En kommer tilbake til dette anlegget når skolestrukturen og reguleringsplanen for
Tangvall er avklart.
17. Rulleskiløype
Se pkt. 5 i Kommunestyrets vedtak i sak 95/14.
Kostnaden for bygging av rulleskiløype med asfaltdekke avhenger av lengden og
graden av opparbeidelse og grunnavtale. Lengden bør være minimum 2 km, med en
bruksbredde på 3 – 4 meter. Ei slik løype burde også inneholde standplass for
skiskyting. Lys kan/burde montres i løypa. Stipulert nettoutgift (uten lys) for kommunen
vil ligge på omkring 2 - 3 mill. kr.
Det gis 50 % spillemidler inntil et tak på 1 mill. kr for bygging av løypetrasé, samt 1/3
av kostnadene til asfaltdekket, med et tak på kr 700.000.
Enhet for kultur arrangerte 8.9.15 et møte med Søgne skiklubb, for å finne fram til en
mulig trasé for en rulleskiløype i Søgne. Det viste seg å være vanskelig å finne en
brukbar trasé, men det ble pekt på et område ved Vedderheia – Repstad. Skiklubben
jobber videre med saken.
NÆRMILJØANLEGG:
1, 5, 9 og 10. Rehabilitering av ballbinger
Det vises til pkt. 4 i Kommunestyrets vedtak i sak 95/14.
Det ble i fjorårets rullering satt av kr 250.000 i kommunale midler til rehabilitering av
ballbinger ved Myggis og i Årosskogen. På disse stedene er imidlertid velforeningene
inaktive eller nedlagt, og det har ikke vært mulig å få etablert et samarbeid om

rehabilitering i 2015. På Årosbingen vil det heller ikke være mulig å få spillemidler til
skifting av kunstgresset før enn i 2018. En har tilskrevet Nygårdsheia velforening om
mulighet for skifte av kunstgresset, men ikke mottatt svar.
Imidlertid var det behov for kunstgresskifte i ballbingen på Vedderheia, som er 13 år
gammel. Dette ble gjort høsten 2015 av Vedderheia velforening, som er aktiv.
Spillemidler utløses i 2016, som kommunen har forskuttert.
Det er kommet sterke anmodninger om å se på om det er mulig å drenere ballflatene i
Fåmyra. To baner som ble bygget her på myr i 2008 ligger delvis under vann når det
regner mye. Konsulent fra COWI er engasjert, og vil i november 2015 lage en rapport
på mulige tiltak. Det kan være mulighet å rette ting med noen justeringer, i samarbeid
med velforeningen. Dersom rapporten vil konkludere med et mer omfattende arbeid,
vil en måtte komme tilbake til dette i neste rullering. Nye spillemidler til kunstgress kan
først gis i 2018.
2, 3, 4, 6, 7 og 8. Bordtennisbord og nærmiljø på skolene
Oppvekstsektoren har fått bevilget midler til opprusting av skolegårdene, og ønsker å
kombinere dette med å anlegge nærmiljøanlegg i skolegårdene. For 2016 søkes det
om spillemidler til 3 bordtennisbord i hver av skolegårdene på Nygård, Lunde og
Langenes.
11. Nærmiljøpark, Tangvall
Kommunedelplan for Tangvall gir gode forutsetninger for en positiv sentrumsutvikling
på Tangvall. En stor og variert nærmiljøpark for barn og ungdom med ulike
aktivitetsskapende elementer som f.eks. skateanlegg, fontener/ vannbassenger,
parkour, BMX-sykkelløype, utendørs klatrevegg, kunstis flate, minigolf, kombinert med
områder for rekreasjon og trening, øker aktiviteten i sentrum og vil gjøre Tangvall mer
attraktivt. Behov, innhold, kostnader og plasseringer må utredes nærmere og ses i
sammenheng med reguleringsplanen for Tangvall og skoleanleggene her.
Ved kunstgressbane 1 på Tangvall er det regulert inn et område til idrettsformål, men
det gjenstår å erverve grunn om man ønsker å disponere området som del av
nærmiljøanlegget.
En slik nærmiljøpark vil kunne oppnå spillemidler i flere omganger som gir kommunen
svært gunstige tilskudd.
Økonomi
I rådmannens forslag til økonomiplan 2016-2019 er det avsatt til sammen 3,25 mill.
kroner til investeringer i idrettsplanen, fordelt med 1 mill. kroner i 2016 og 0,75 mill.
kroner årlig i perioden 2017-2019.
Beløpet på kr 3.25 mill. er disponert i tabellen i vedlagte handlingsplan. Dersom det
skal gjøres ytterlige investeringer, må dette bevilges ekstra.
I Statsbudsjettet er det satt av 4 milliarder til en sysselsettingspakke. NIF ønsker at
bygging av idrettsanlegg skal bli en del av denne pakken, og at idrettsanlegg som
bygges i 2016 kan få «spillemidlene sine» fra denne budsjettposten. Tilsvarende ble
gjort i 2009 hvor 250 mill. ble fordelt til idrettsanlegg.
Via Vest-Agder idrettskrets har saksbehandler meldt inn at Søgne ønsker å motta kr
8.35 mill. i en slik ekstraordinær tildeling av «sysselsettingsspillemidler» i 2016.

Enhetsleders merknader:
Enhetsleder har ingen merknader.
Rådmannens merknader:

Uttalelse
Rådmannens forslag sendes Søgne Idrettsråd for uttalelse.
Trykte vedlegg:
1. Handlingsprogram 2016 - 2019 for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg.
Ikke trykte vedlegg:
1. Rapport ang. «Behov for idrettsanlegg på Tangvall»
1 Handlingsprogram 2016-2019 for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg
.

ORDINÆRE ANLEGG

STED

SØKER

HANDLINGSPROGRAM 2016-2019 FOR IDRETTSANLEGG I SØGNE

KOSTNAD
I
1000 KR

ANLEGGSSTART – FINANSIERING
A jour 2.11.15 MH.
K=Kommunen, SP=Spillemidler, PR=Private.

SK= Søgne Kommune
SSOK= Søgne og Songdalen
Orienteringsklubb
SS= Søgne Skytterklubb
SSK= Søgne Skiklubb

a) beløp som er bevilget av Kommunestyret. b) beløp som må bevilges av Kommunestyret
2016
K

SP

2017
PR

K

1. Rehab. ventilasjonsanlegg SK

Nygårdshallen

1.500

1.000a

500

2. Rehab. kunstgress

SK

Kunst.g.bane1

2.700

1.800

900

SSOK

Ny-Hellesund

172

0

86

86

Lunde skole

29.550

24.050a

5.500

0

Lunde skole

1.950

1.550a

400

6. Skytebaner m/standplass SS

Årdalen

2.348

400

782

1.166

7. Skytterklubbhus

SS

Årdalen

2.009

100

669

1.240

8. Buldrevegg, innendørs

SK

Open Mind

420

140

140

140

9. Rehab. lysarmatur

SK

Årstøl

400

200

200

0

3. Turkart

4. Idrettshall, basket 20x32 m

SK

5. Idrettshall, sosialt rom

10. Orienteringskart

SS

SSOK

Lohneheia

11. Garderober med dusj

SK

12. Idrettshall 25 x 45 m

SK

13. Basishall for turn, 23x20 m

SK

14. Turløype med lys

SK

15. Orienteringskart

SSOK

16. Rehab. friidrettsbanen
17. Rulleskiløype

SUM ORDINÆRE ANLEGG

SK
SSK

Kunstgressbane 1

2018

SP

PR

102

0

34

68

?

360

?

?

K

SP

Tangvall/skole

60.000

50.000b

10.000

Tangvall/skole

25.000

20.500b

4.500

Sentralt

?

?

2019
PR

K

SP

PR

42

85

?

Toftelandsheia

127

Søgne stadion

?

?

?

?

Søgne

?

?

?

?

Planmidler idrett

126.278

0

2.640

9.177

2.632

360

34

68

70.500 b

14.500

42

85

NÆRMILJØ ANLEGG

STED

SØKER

HANDLINGSPROGRAM 2016-2019 FOR IDRETTSANLEGG I SØGNE

KOSTNAD
I
1000 KR

SK= Søgne Kommune
VV= Vedderheia velforening
NV= Nygård vel
ÅV= Årosskogen velforening

ANLEGGSSTART – FINANSIERING
A jour 2.11.2015 MH.
K=Kommunen, SP=Spillemidler, PR=Private.
a) beløp som er bevilget av Kommunestyret. b) beløp som må bevilges av Kommunestyret. x ukjent.
2016
K

266

2017

SP

PR

133

83

2018

K

SP

PR

1. Rehab. ballbinge

VV

Vedderheia

2. Bordtennisbord

SK

Nygård skole

51

26a

25

3. Bortennisbord

SK

Lunde skole

51

26a

25

4. Bortennisbord

SK

Langenes skole

51

26a

25

5. Rehab. ballbinge

NV

Myggis

264

100

132

32

6. Nærmiljøanlegg skole

SK

Nygård

x

xa

x

x

SK

Lunde

x

xa

x

x

8. Nærmiljøanlegg skole

SK

Langenes

x

xa

x

x

9. Rehab. ballbinge

ÅV

Årosskogen
Fåmyra

x

11. Nærmiljøpark ungdom SK

Tangvall

2.400

Planmidler idrett

3.194

BUDSJETT KOMMUNALE KR
(Planmidler idrett)
FORSLAG BRUK
BUDSJETTERTE KOMM. KR
BEVILGET KOMM. KR (a)
Overforbruk - underforbruk

SP

100

132

32

x

x

x

264

10. Rehab. to ballbaner

Summer planmidler skjema 1 og 2:

K

PR

K

SP

PR

1.200 b

1.200

?

1.200 b

1.200

?

50

7. Nærmiljøanlegg skole

SUM NÆRMILJØANLEGG

2019

129.472
3.250

50

208

83

2.690

9.358

2.715

500+500
fra 2015

100

132

100

132

32

460x

100

0

750

750

750

3.250

2.690

460

100

0

26.678

26.678

0

0

0

0

- 1.690

+290

+650

+750

Søgne idrettsråd
4640 Søgne

Uttalelse fra Søgne Idrettsråd på rådmannens forslag til Rullering av idrettens handlingsprogram
2016-2020
Ref saksmappe:2015/2525-39004/2015
Saken er behandlet i styremøte i Søgne idrettsråd 23. 11 2015
Idrettsrådet har følgene uttalelse til rådmannens forslag
Ordinære anlegg
Idrettsrådet ønsker at anlegg nr. 14 Turløype med lys i Fårmyra på Eik blir realisert i 2016. Anlegget
har vært på prioritert plass de senere årene i handlingsplanen, men er gjennom behandlingen av
idrettens handlingsprogram blitt nedprioritert eller tatt helt ut.
Anlegget ligger meget strategisk til og vil øke mulighetene til et variert løypevalg i
«trimløypenettet»som er utviklet gjennom gang og sykkelveien rundt Eik Sangvik. Anlegg i
Kjellandsheia eller på Tangvall erstatter ikke dette anlegget som trim-mosjonstilbud for befolkningen
sentralt i Søgne.
Idrettsrådet har ikke tatt stilling til hvordan løypa skal finansieres, men den bør inn på prioritert plass
i planen og nødvendig finansiering må på plass uten at det går ut over de foreslåtte bevilgninger til
øvrige prioriterte anlegg.
Ut over det ovenstående, har ikke idrettsrådet merknader til de anlegg som er prioritert i
handlingsplanen fra 1 til 9. Beløp og plass i rangeringen er som idrettsrådet ønsker.
Øvrige anlegg som er i handlingsprogrammet er for en stor del anlegg knyttet til forestående
utbygging av skoleanlegg på Tangvall. I denne forbindelse må også svømmehall inn i planene,
likeledes rehabilitering av Klubbhuset eller erstatning av klubbhuset og rehabilitering av tennisbaner
og nyetablering av sandvolleyballbaner og muligens ny kunstgressbane.
Nærmiljøanlegg
Prioritering av nærmiljøanleggene er i tråd med Søgne idrettsråds prioriteringer.
I forbindelse med rehabilitering av skoleanlegg ønsker Søgne Idrettsråd at en ser dette sammen med
utvikling av idrettsanlegg som ligger ved skolene. Nygårdsbanen bør vurderes som aktivitetsflate for
ulike idretter, i første rekke fotball, men kombinasjon med kunstis bør vurderes.

Søgne 24.november 2015
For Søgne idrettsråd
Jon Fjeld
leder

