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Rådmannens forslag til vedtak:
1.
Kommunestyret slutter seg til forslaget til handlingsprogram 20172020 for idrettsanlegg i Søgne hva angår ordinære anlegg og
nærmiljøanlegg som ønskes realisert, samt prioriteringsrekkefølgen
av disse.
2.
Kommunestyret yter følgende idrettsplantilskudd for 2017:
Rehabilitering av kunstgressbane 1 kr 1.800.000 (gjentatt fra 2016)
Skytebaner med standplass kr 400.000 (gjentatt fra 2016)
Skytterklubbhus kr 100.000 (gjentatt fra 2016)
Trialklubblager kr 66.000
Skiskytteranlegg Sandripheia kr 376.000
Myggis ballbinge kr 55.000
Fåmyra balløkke kr 25.000.
3.
Kommunestyret ber om at fylkeskommunen utbetaler spillemidler
(oppgitt i ca kr beløp) til Søgne for 2017 i denne prioriterte
rekkefølgen:
Ordinære anlegg:
1. Rehabilitering ventilasjonsanlegg Nygårdshallen kr 623.000.
2. Rehabilitering kunstgressbane1 kr 901.000.
3. Idrettshall Lunde kr 5.500.000
4. Sosialt rom Lundehallen kr 400.000
5. Skytebaner med standplass kr 782.000
6. Skytterklubbhus kr 669.000.
Nærmiljøanlegg:
1. Myggis ballbinge kr 154.000
2. 13 stk. skoleanlegg til sammen kr 2.674.000
3. Tauaktivitetsanlegg kr 200.000.
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.
Bakgrunn for saken:
Forslag til handlingsprogram for 2017 – 2020 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
tidligere år 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 15.8.16. Det er kommet innspill
fra Søgne Skytterlag, Midt-Ager Friluftsråd og Nygårdsheia
velforening, Søgne Trialklubb, Sandripheia Fritidspark, Eikeheia vel,
IK Våg samt oppvekstsjefen.
I tillegg til å vedta handlingsprogram for perioden 2017 – 2020, 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 2017 –
2020 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, 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 beløpet ble ikke
utbetalt pga. manglende spillemidler. Søknaden fornyes derfor i
2017.
2. Rehabilitering av kunstgress, kunstgressbane 1 (E-39 banen)
Kommunestyret vedtok i sak 119/15 den 17.12.15 å skifte ut krøllkunstgresset (splittfiber) på E-39 banen, som var 14 år gammelt og
utslitt. Kommunens egenandel, kr 1.8 mill. ble bevilget av
kommunestyret.
Rehabiliteringen var ferdig våren 2016 og kom på kr 2.702.250,
hvorav det for 2017 kan søkes om kr 901.000 i spillemidler.
3 og 4. 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. Kommunens eiendomsavdeling er ansvarlig for å søke om

spillemidler for 2017.
5 og 6. 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 forrige års rullering av handlingsplanen ble
det foreslått et samlet kommunalt tilskudd på kr 500.000. Tilskudd
av spillemidler vil kunne utgjøre omkring kr 1.451.000.
Skytterlaget har nå sendt inn søknad om byggetillatelse. Fristen for
søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning er overskredet,
men søknad vil antakelig bli innsendt i november 2016. Byggestart
er planlagt i 2017.
7. Trialklubblager
Søgne trialklubb etablerte seg på Høllen vest i 1994 med klubbhus
og baner og mottok spillemidler. Det er inngått en 40 års avtale om
disposisjon av grunnen med Søgne industriselskap. Klubben er
svært aktiv og har framsatt ønske om å bygge en garasje på 30 m2
inntil klubbhuset, men nektes av Industriselskapet å få en ny 30 årsavtale (til 2047), og går dermed glipp av kr 123.000 i spillemidler;
etter en totalkostnad på kr 370.000.
Trialklubben har sett på muligheten for å sette opp en brakkerigg til
kr 200.000, og Søgne idrettsråd mener da at Søgne kommune
burde dekke «tapt spillemiddelandel» på kr 66.000.
8. Skiskytteranlegg, Sandripheia
Fra Sandripheia Fritidspark (SF) foreligger det søknad av 23.6.16
om midler til bygging av skiskytteranlegg med 30 skiver,
langrennstadion (nasjonale krav), utvidelse av asfaltert lysløype
m.m. til en kostnad av kr 27.437.500. Nærmere informasjon og
presentasjon om denne utbyggingen har blitt gitt i møte med
ordførere og rådmenn i de berørte kommunene. Saksbehandler
mener at det er framtidsrettet at denne skiskyttergrenen får fast
arena i vår region. En har drøftet saken med Søgne skiklubb som
ikke har innvendinger mot det interkommunale anlegget og en støtte
fra Søgne kommune. Saksbehandler regner med at det med dette
anlegget vil være lagt godt til rette for at skiskyttersporten nå også
vil bli utøvd av innbyggere fra Søgne, gjerne som en gruppe
innenfor Søgne skiklubb.
Totale kostnader for de 4 eierkommunene blir kr 9.020.000, som
fordeles slik etter eierandelene i SF:
Kristiansand 8/12, dvs. kr 6.013.000

Vennesla 3/12, dvs. kr 2.255.000
Songdalen 1/24, dvs. kr 376.000
Søgne 1/24.
Søgnes andel utgjør dermed kr 376.000.
SF opplyser i sin søknad at det omsøkte beløp er å anse som øvre
ramme for bidrag fra kommunene, men trenger en ytterlige ekstern
finansiering (fra f.eks. Olympiatoppen sør, Fylkeskommunen og
Gjensidigestiftelsen) som gjøres i samarbeid med Midt-Agder
Friluftsråd.
Saksbehandler har ikke tatt forbehold om at anlegget fullfinansieres.
9. Turkart, Rossevannet-Vågsbygda-Berge
Søgne kommune har i e-mail blitt forespurt fra IK Våg om å støtte
dette turkartet med kr 5.000 og oppover. Søknaden om spillemidler
behandles av Songdalen kommune, og i henhold til denne så er
turkartet allerede fullfinansiert, i tillegg vil det kunne bli refundert kr
26.000 i moms. Derfor er det ført opp kr 0 i tilskudd fra Søgne
kommune. Idrettslag skal ikke kunne sitte igjen med
fortjeneste/kontantoverskudd på idrettsanlegg som bygges.
10. Turkart, Ny-Hellesund
I Søgne og Songdalen orienteringsklubb arbeider Floke Bredland
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. Det er ikke søkt om
kommunalt tilskudd.
13. 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. Ekstra satsningsmidler fra Kulturdep. for tiden, tilsier at de
nevnte taksatser minst kan dobles etter søknad.
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 en bør være
åpne for muligheter som måtte oppstå når fjellmasse til bygging av
ny E39 skal tas ut. Kanskje kunne slike masser brukes til
opparbeiding av en rulleskitrase?
NÆRMILJØANLEGG:
1. Rehabilitering av ballbinge, Myggis
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, på Vedderheia og i
Årosskogen. På sistnevnte sted er imidlertid velforeningen nedlagt,
og det har ikke vært mulig å få etablert et samarbeid om
rehabilitering i 2016. På Årosbingen vil det heller ikke være mulig å
få spillemidler til skifting av kunstgresset før enn i 2018.
Det 13 år gamle kunstgresset i bingen på Vedderheia ble skiftet
høsten 2015 av Vedderheia velforening til en kostand av kr 272.941,
hvorav spillemidler på kr 136.000 er tildelt og kommunalt tilskudd
utgjorde kr 50.000. Velforeningen har etter de nye reglene om
momskompensasjon fått refundert kr 36.930, som den selv
beholder.
På Myggis har Nygårdsheia velforening våren 2016 skiftet
kunstgress for kr 309.600, hvorav det søkes om spillemidler på kr
154.000, og kommunalt tilskudd er lovet med kr 55.000. I tillegg har
kommunen mellomfinansiert spillemiddelsummen.
2 og 23. Reparasjon Fåmyra balløkke
Det kom sterke anmodninger om å se på om det var 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
ble engasjert, og konkluderte foreløpig med at sand kunne fylles
nennsomt i under kunstgresset, og så overvåke med jevne målinger
om grunnen fortsatt synker. Dette arbeidet ble gjort av velforeningen
i sommer, og resultatet ser foreløpig lovende ut.
Summen som er ført opp i planen er til dekning av konsulentarbeid.
Dersom COWIs sluttrapport vil konkludere med et mer omfattende
arbeid, vil en måtte komme tilbake til dette i neste rullering. Nye
spillemidler til rehabilitering og eller nytt kunstgress kan først gis i
2018.
3 – 22 (unntatt nr. 16). Nærmiljøanlegg i skolegårder
Oppvekstsjefen har initiert en opprusting av skolegårdene på
barneskolene i Søgne. Firmaet Teal Landskap AS har utarbeidet 18
nærmiljøanlegg som alle er spillemiddelberettigede. De fordeler seg
slik:
Lunde skole 7 (8) stk.
Nygård skole 7 stk.
Langenes skole 4 stk.
Samlet kostnad utgjør 7.848.000, hvorav det søkes om spillemidler
for kr 3.924.000.
For tiden er ordningen med 50 % dekning av utgiftene til
nærmiljøanlegg inntil kr 300.000 sær gunstig, og blir fullt ut benyttet
nå i Søgne.
16. Tauaktivitetsanlegg, Helleviga
Midt-Agder Friluftsråd planlegger et større tauaktivitetsanlegg, kalt
«teina», i kanten av jordet i Helleviga. Utgiftene er anslått til kr
405.000. Kommunen er ikke søkt om tilskudd.

Uavklarte framtidige idrettsanlegg i Søgne
Ved bygging av nye skoler på Tangvall vil det antakelig være behov
for en fullverdig flerbrukshall (23x44 m), samt en turnhall (23x20 m).
Det hadde vært ønskelig at et svømmeanlegg ble innlemmet i en
slik bygningsmasse.
I reguleringen som vil komme i idretts- og skoleområdet på Tangvall,
må det også vurderes hva som skal gjøres med dagens klubbhus på
Søgne stadion, og om det bør bygges garderober med dusjer ved
E39 banen.
Friidrettsbanen på Søgne stadion har behov for en viss
rehabilitering av toppdekket. Representanter fra Norges Friidrettsforbund, 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 reguleringsarbeidet for
denne delen av Tangvall tar til.
I handlingsplanen for de neste 4 år har det heller ikke vært mulig å
innplassere bygging av ei turløype med lys sentralt i kommunen.
Dette fordi det trolig i 2017 vil komme eksterne midler til lys tvers
gjennom Fåmyra, og at det jobbes med løypetraseer for deler av
Tangvall sentrum, bl.a. som rekkefølgekrav. Videre at det vil komme
ei lengre lysløype ved utbygging i Kjellandsheia. Det er teknisk
sektor i kommunen som er ansvarlig for planlegging og bygging av
turløyper i kommunen.
Et uavklart område er arealet sør-øst for E39 banen som i dag er
regulert til idrettsformål, men ikke ervervet. I handlingsplanen i de
siste årene har dette området vært ført opp som mulig område for
en større nærmiljøpark. En stor og variert nærmiljøpark for barn og
ungdom med ulike aktivitetsskapende elementer som f.eks.
skateanlegg, parkour, BMX-sykkelløype, utendørs klatrebuldrevegg, kunstisflate og minigolf, kombinert med område for
trimpark, vil som en sideeffekt bidra til sentrumsutvikling, øke
aktiviteten i sentrum og gjøre Tangvall mer attraktivt. Behov,
innhold, kostnader og plasseringer må utredes nærmere og ses i
sammenheng med reguleringsplanen for Tangvall og
skoleanleggene her.
En slik nærmiljøpark vil kunne oppnå spillemidler som trolig vil
kunne dekke omkring 50 % av kostnadene, da ordningen med
spillemidler til nærmiljøanlegg for tiden er svært gunstig.
På Åros ridesenter driver Kristiansand og Søgne rideklubb for tiden

et omfattende ryttersportarbeid, og har omkring 200 medlemmer.
Klubben feirer forresten 50 års jubileum i år. Søgne kommune har
bidratt til finansering av senteret, som driftes av foretaket Stall
Olsen. Frelsesarmeen eiendommer AS inngikk i 1980 en festeavtale
med rideklubben om bruk av området til ridehall og utendørs
ridebaner. Festeavtalen utgår i 2020, og rideklubben har i møter
med kommunen opplyst om at Frelsesarmeen har til vurdering hva
de i framtiden vil bruke nevnte tomteareal til. For rideklubben haster
det med å få en avklaring av framtidig bruk av området. Søgne
kommune vil følge opp saken.
Økonomi
I rådmannens forslag til økonomiplan 2017-2020 er det avsatt til
sammen 3 mill. kroner til investeringer i idrettsplanen, fordelt med
kroner 750.000 årlig i perioden 2017-2020. I tillegg til dette har
Kommunestyret i sak 113/15 plusset på med kr 500.000 for hvert av
årene 2016-2019. Dette er begrunnet slik: «Kommunens andel til
idrettsanlegg øker, slik at man i kommende år er rustet for å bygge
flere idretts- og nærmiljøanlegg. Totalt økes det med 2 millioner i
perioden.» Av tekniske årsaker er beløpet på kr 500.000 for 2016,
flyttet til 2020. Til rådighet er det da kr 5.000.000.
Av dette er det foreslått brukt kr 522.000 i 2017 til nye tiltak. I tillegg
kommer utbetaling av kr 2.300.000 som ble vedtatt bevilget av
kommunestyret i 2015 til nytt kunstgress og skyteanlegg. Dermed er
kr 4.478.000 ubenyttet i planperioden, og kan brukes i neste
rullering til tiltak som er listet opp i avsnittet «Uavklarte framtidige
idrettsanlegg i Søgne».
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.
Forankring av handlingsprogrammet hos Søgne idrettsråd:
Samarbeidet kommunen har med frivillige lag og foreninger er av
umåtelig stor verdi. Rådmannens forslag til handlingsprogram
sendes etter avtale til Søgne Idrettsråd for uttale. Uttalen legges ved
saken i den politiske behandling. På grunn av korte frister, er det
mulig at uttalen må ettersendes, men om den er mottatt innen
18.november ligger den ved utsendelsen av sakspapirer.
Rådmannens merknader:
Noen investeringer utsettes i økonomiplanperioden. Regulering av
skolesenter på Tangvall mot siste halvpart av planperioden, vil kreve
tunge investeringer i idrettsanlegg. I planleggingen er kommunen

opptatt av å samarbeide godt med Søgne idrettsråd.
Momskompensasjonen skal bidra til å få finansiering og realisere
anlegg. Finansieringsplaner for nye eller oppgradering av
eksisterende idrettsanlegg bør ta høyde for momskompensasjon. Av
den grunn blir det riktig, fra og med neste år, å forkorte kommunale
tilskudd, i de tilfeller momskompensasjon ikke er lagt inn i
finansieringsplanen av det omsøkte anlegget.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 23.11.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
10. Kommunestyret ber rådmannen søke staten om forprosjekts midler til et
demenssenter.
Forslagene ble ikke votert over.

Innstilling:
Tjenesteutvalget tar foreløpig saken til orientering.

PS 53/16 Rullering av idrettens handlingsprogram 20172020
Rådmannens forslag til vedtak:
1.
Kommunestyret slutter seg til forslaget til handlingsprogram 2017-2020 for
idrettsanlegg i Søgne hva angår ordinære anlegg og nærmiljøanlegg som
ønskes realisert, samt prioriteringsrekkefølgen av disse.
2.
Kommunestyret yter følgende idrettsplantilskudd for 2017:
Rehabilitering av kunstgressbane 1 kr 1.800.000 (gjentatt fra 2016)
Skytebaner med standplass kr 400.000 (gjentatt fra 2016)
Skytterklubbhus kr 100.000 (gjentatt fra 2016)
Trialklubblager kr 66.000
Skiskytteranlegg Sandripheia kr 376.000
Myggis ballbinge kr 55.000
Fåmyra balløkke kr 25.000.
3.
Kommunestyret ber om at fylkeskommunen utbetaler spillemidler (oppgitt
i ca kr beløp) til Søgne for 2017 i denne prioriterte rekkefølgen:
Ordinære anlegg:
1. Rehabilitering ventilasjonsanlegg Nygårdshallen kr 623.000.
2. Rehabilitering kunstgressbane1 kr 901.000.

3. Idrettshall Lunde kr 5.500.000
4. Sosialt rom Lundehallen kr 400.000
5. Skytebaner med standplass kr 782.000
6. Skytterklubbhus kr 669.000.
Nærmiljøanlegg:
1. Myggis ballbinge kr 154.000
2. 13 stk. skoleanlegg til sammen kr 2.674.000
3. Tauaktivitetsanlegg kr 200.000.
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.
Repr. Lohne (H) fremmet følgende 2 tilleggsforslag:
 Kroner 376 000 til skiskytteranlegg på Sandripheia fritidspark utbetales
under forutsetning av at anlegget realiseres/ fullfinansieres.
 Idrettsrådets representant deltar i planarbeidet vedrørende detaljregulering
av nytt skolesenter på Tangvall.
Repr. Fardal (H) og repr. Lieng (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag:
 Tjenesteutvalget foreslår å avsette kr. 300 000,- ekstra til Søgne
skytterlag. Det avsettes kr. 50 000 til Høllen Vel for oppgradering/
opprustning av lekepark/ akebakke. Resterende beløp overføres neste års
handlingsplan.
Repr. Eikeland (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag:
 Tjenesteutvalget mener det er behov for en raskest mulig avklaring med
tanke på fremtidige idrettsanlegg på Tangvall.
 Tjenesteutvalget mener at det ikke er økonomi for et nytt svømmeanlegg
på Tangvall som foreslått i saksutredningen.
Repr. Eikeland (FrP) fremmet følgende omprioritering:
 Skytebane og skytterklubbhus med til sammen kr. 1 451 000 i
spillemidler flyttes frem som prioritet 3 og 4.
Repr. Henden (Ap) fremmet tilleggsforslag om:
 Tjenesteutvalget ber rådmannen utrede mulighet for å lage tursti evt.
trappetrinn («sherpasti») fra fotballbane og opp til «søgneskiltet» på
Randsheia.
Votering:
Det ble stemt punktvis ut fra rådmannens punkter i forslag til vedtak.
Punkt 1: enstemmig vedtatt
Punkt 2:
Lohnes (H) tilleggsforslag om Sandripheia – enstemmig vedtatt.
Fardal (H) og Liengs (Sp) tilleggsforslag – enstemmig vedtatt
Punkt 3:
Forslag om omprioritering fra leder Eikeland (FrP) – Forslaget ble satt opp mot
rådmannens forslag. Eikelands forslag ble vedtatt mot 3 stemmer (Bakke,
Johansen, Henden (Ap)).
Nærmiljøanlegg – enstemmig vedtatt i samsvar med rådmannens forslag
Punkt 4: – enstemmig vedtatt
Lohnes (H) forslag om nytt punkt vedrørende idrettsrådets deltakelse – vedtatt
mot tre stemmer (Bakke, Johansen, Henden, Ap)
Forslag til nye punkter fra leder Eikeland, FrP:

Avklaring anlegg Tangvall – enstemmig vedtatt
Økonomi til nytt svømmeanlegg: vedtatt med fem mot fire stemmer (Bakke,
Johansen, Henden, Ap og Sæther, KrF).
Forslag til nytt punkt fra repr. Henden (Ap) om tursti/»Sherpasti» – vedtatt mot en
stemme (Lohne, H).
Innstilling:
1.
Kommunestyret slutter seg til forslaget til handlingsprogram 2017-2020 for
idrettsanlegg i Søgne hva angår ordinære anlegg og nærmiljøanlegg som ønskes
realisert, samt prioriteringsrekkefølgen av disse.
2.
Kommunestyret yter følgende idrettsplantilskudd for 2017:
Rehabilitering av kunstgressbane 1 kr 1.800.000 (gjentatt fra 2016)
Skytebaner med standplass kr 400.000 (gjentatt fra 2016)
Skytterklubbhus kr 100.000 (gjentatt fra 2016)
Trialklubblager kr 66.000
Skiskytteranlegg Sandripheia kr 376.000
Myggis ballbinge kr 55.000
Fåmyra balløkke kr 25.000.
Tjenesteutvalget foreslår å avsette kr. 300 000,- ekstra til Søgne skytterlag. Det
avsettes kr. 50 000 til Høllen Vel for oppgradering/ opprustning av lekepark/
akebakke. Resterende beløp overføres neste års handlingsplan.
3.
Kommunestyret ber om at fylkeskommunen utbetaler spillemidler (oppgitt i ca.
beløp) til Søgne for 2017 i denne prioriterte rekkefølgen:
Ordinære anlegg:
1. Rehabilitering ventilasjonsanlegg Nygårdshallen kr 623.000.
2. Rehabilitering kunstgressbane1 kr 901.000.
3. Skytebaner med standplass kr 782.000
4. Skytterklubbhus kr 669.000.
5. Idrettshall Lunde kr 5.500.000
6. Sosialt rom Lundehallen kr 400.000
Nærmiljøanlegg:
1. Myggis ballbinge kr 154.000
2. 13 stk. skoleanlegg til sammen kr 2.674.000
3. Tauaktivitetsanlegg kr 200.000.
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.
5.
Tjenesteutvalget mener det er behov for en raskest mulig avklaring med tanke på
fremtidige idrettsanlegg på Tangvall.
6.
Tjenesteutvalget mener at det ikke er økonomi for et nytt svømmeanlegg på
Tangvall som foreslått i saksutredningen.
7.
Kroner 376 000 til skiskytteranlegg på Sandripheia fritidspark utbetales under
forutsetning av at anlegget realiseres/ fullfinansieres.

8.
Idrettsrådets representant deltar i planarbeidet vedrørende detaljregulering av nytt
skolesenter på Tangvall.
9.
Tjenesteutvalget ber rådmannen utrede mulighet for å lage tursti evt. trappetrinn
(«sherpasti») fra fotballbane og opp til «søgneskiltet» på Randsheia.

Saksprotokoll i Formannskapet - 30.11.2016
Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling:
1.
Kommunestyret slutter seg til forslaget til handlingsprogram 2017-2020 for
idrettsanlegg i Søgne hva angår ordinære anlegg og nærmiljøanlegg som ønskes
realisert, samt prioriteringsrekkefølgen av disse.
2.
Kommunestyret yter følgende idrettsplantilskudd for 2017:
Rehabilitering av kunstgressbane 1 kr 1.800.000 (gjentatt fra 2016)
Skytebaner med standplass kr 400.000 (gjentatt fra 2016)
Skytterklubbhus kr 100.000 (gjentatt fra 2016)
Trialklubblager kr 66.000
Skiskytteranlegg Sandripheia kr 376.000
Myggis ballbinge kr 55.000
Fåmyra balløkke kr 25.000.
Tjenesteutvalget foreslår å avsette kr. 300 000,- ekstra til Søgne skytterlag. Det
avsettes kr. 50 000 til Høllen Vel for oppgradering/ opprustning av lekepark/
akebakke. Resterende beløp overføres neste års handlingsplan.
3.
Kommunestyret ber om at fylkeskommunen utbetaler spillemidler (oppgitt i ca.
beløp) til Søgne for 2017 i denne prioriterte rekkefølgen:
Ordinære anlegg:
1. Rehabilitering ventilasjonsanlegg Nygårdshallen kr 623.000.
2. Rehabilitering kunstgressbane1 kr 901.000.
3. Skytebaner med standplass kr 782.000
4. Skytterklubbhus kr 669.000.
5. Idrettshall Lunde kr 5.500.000
6. Sosialt rom Lundehallen kr 400.000
Nærmiljøanlegg:
1. Myggis ballbinge kr 154.000
2. 13 stk. skoleanlegg til sammen kr 2.674.000
3. Tauaktivitetsanlegg kr 200.000.
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.
5.
Tjenesteutvalget mener det er behov for en raskest mulig avklaring med tanke på
fremtidige idrettsanlegg på Tangvall.
6.
Tjenesteutvalget mener at det ikke er økonomi for et nytt svømmeanlegg på
Tangvall som foreslått i saksutredningen.
7.
Kroner 376 000 til skiskytteranlegg på Sandripheia fritidspark utbetales under
forutsetning av at anlegget realiseres/ fullfinansieres.
8.
Idrettsrådets representant deltar i planarbeidet vedrørende detaljregulering av
nytt skolesenter på Tangvall.
9.
Tjenesteutvalget ber rådmannen utrede mulighet for å lage tursti evt. trappetrinn
(«sherpasti») fra fotballbane og opp til «søgneskiltet» på Randsheia.

Vedtak/innstilling:

Trykte vedlegg:
1 Handlingsprogram 2017 - 2000 for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg

ORDINÆRE ANLEGG

STED

SØKER

HANDLINGSPROGRAM 2017-2020 FOR IDRETTSANLEGG I SØGNE

KOSTNAD
I
1000 KR

SK= Søgne Kommune
SSOK= Søgne og Songdalen
Orienteringsklubb
SS= Søgne Skytterklubb
SSK= Søgne Skiklubb
ST = Søgne Trialklubb
ST = Sandripheia Fritidsprak
SSOKV = O-klubben og IK Våg

ANLEGGSSTART – FINANSIERING
A jour 11.11.2016 MH.
K=Kommunen, SP=Spillemidler, PR=Private.
a) beløp som er bevilget av Kommunestyret. x) ukjent
2017
K

2018

SP

PR

K

1. Rehab. ventilasjonsanlegg SK

Nygårdshallen

1.871

1.248a

623

2. Rehab. kunstgress

Kunst.g.bane1

2.701

1.800a

901

Lunde skole

29.550

24.050a

5.500

Lunde skole

1.950

1.550a

400

5. Skytebaner m/standplass SS

Årdalen

2.348

400a

782

1.166

6. Skytterklubbhus

SS

Årdalen

2.009

100a

669

1.240

7. Trialklubblager

ST

Høllen vest

200

66

0

134

8. Skiskytternalegg

SF

Sandripheia

27.400

376

(7.900)

(19.100)

SK

3. Idrettshall, basket 20x32 m
4. Idrettshall, sosialt rom

9. Turkart

SK

SS

SSOKV

Rossevn-VågsbygdaBerge

SP

2019
PR

Ny-Hellesund

172

0

86

86

11. Orienteringskart

SSOK

Lohneheia

102

0

34

68

12. Orienteringskart

SSOK

Toftelandsheia

127

SUM ORDINÆRE ANLEGG

Søgne
Planmidler
idrett

PR

K

SP

PR

0

SSOK

SSK

SP

0

10. Turkart

13. Rulleskiløype

K

2020

0

x
442

8.875

2.540

0

120

154

42

85

x

x

x

x

42x

85x

NÆRMILJØ ANLEGG

STED

SØKER

HANDLINGSPROGRAM 2017-2020 FOR IDRETTSANLEGG I SØGNE

KOSTNAD
I
1000 KR

ANLEGGSSTART – FINANSIERING
A jour 11.11.2016 MH.
K=Kommunen, SP=Spillemidler, PR=Private.
a) beløp som er bevilget av Kommunestyret. x) ukjent.

SK= Søgne Kommune
NV= Nygård vel
MAF = Midt-Agder Friluftsråd

2017
K

SP

PR

100

NV

Myggis

309

55

154

2. Rehab. Fåmyra ball.

SK

Fåmyra

25

25

0

3. Ballflate

SK

Lunde skole SK

630

330a

300

4. Anlegg for bevegelse del1SK

Lunde skole SK

354

177a

177

5. Anlegg for bevegelse del2SK

Lunde skole SK

396

198a

198

6. Kunstgressbane del 1

SK

Lunde skole SK

524

262a

262

7. Kunstgressbane del 2

SK

Lunde skole SK

524

262a

262

8. Flerbruksområde RRT

SK

Lunde skole SK

284

142a

142

9. Flerbruksområde turn

SK

Lunde skole SK

530

265a

265

10. Flerbruksområde ballspill SK

Lunde skole SK

382

191a

191

11. Anlegg for bevegelse del 1 SK

Nygård skole SK

434

217a

217

12. Anlegg for bevegelse del 2 SK

Nygård skole SK

358

179a

179

13. Anlegg for bevegelse

SK

N. skole komp. SK

426?

213a

213

14. Anlegg for bevegelse del 1

SK

Langenes skole SK

294

147a

147

15. Anlegg for bevegelse del 2

SK

Langenes skole SK

242

121a

121

1. Rehab. ballbinge

2018
K

SP

2019
PR

K

SP

2020
PR

K

SP

PR

NÆRMILJØ ANLEGG

STED

SØKER

HANDLINGSPROGRAM 2017-2020 FOR IDRETTSANLEGG I SØGNE

KOSTNAD
I
1000 KR

ANLEGGSSTART – FINANSIERING
A jour 28.10.2016 MH.
K=Kommunen, SP=Spillemidler, PR=Private.
a) beløp som er bevilget av Kommunestyret. b) beløp som må bevilges av Kommunestyret. x ukjent.

SK= Søgne Kommune
NV= Nygård vel
MAF = Midt-Agder Friluftsråd

2017
K

16. Tauaktivitetsanlegg

MAF

17. Kunstgrssbane del 1
18. Kunstgressbane del 2

SP

PR

200

205

K

SP

Helleviga

405

SK

Nygård skole SK

588

294a

294

SK

Nygård skole SK

588

294a

294

19. Flerbruksområde RRT SK

Nygård skole SK

300

150a

150

20. Flerbruksområde turn

SK

Nygård skole SK

512

256a

256

21. Flerbruksområde RRT SK

Langenes skole SK

600

300a

300

22. Flerbruksområde turn SK

Langenes skole SK

512

256a

256

23. Rehab. kunstgress

Fåmyra

SUM NÆRMILJØANLEGG

Planmidler
idrett

x

Overforbruk - underforbruk

x

x

2019
PR

K

SP

2020
PR

K

x

80

Summer planmidler skjema 1
og 2:
BUDSJETT KOMMUNALE
KR dvs. planmidler idrett
FORSLAG BRUK BUDSJETTERTE PLANMIDLER KR
BEVILGET KOMM. KR (a)

0

2018

522

0

0

0

5.000

1.250

1.250

1.250

1.250

522

522

0

0

0

+
1.250

+
1.250

+ 1.250

31.852
+ 4.478

+ 728

SP

PR

Søgne Idrettsråd
4640 Søgne

Til Søgne kommune
Jon Wergeland
Søgne 15.november 2016

Handlingsprogram 2017-2020 for idrettsanlegg i Søgne
Idrettsrådet har mottatt forslag til Handlingsprogram 2017 -2020 for idrettsanlegg i Søgne og
saksframlegg «Rullering av idrettens Handlingsprogram 2017-2020» til politiske utvalg, datert 12.10.
2016
Idrettsrådet har hatt et tidligere utkast til plan datert 26.9.16 til vurdering. Idrettsrådet gav
kulturrådgiver en del innspill på forslaget den gang.
For en stor del er det tatt høyde for Idrettsrådets merknader i det foreliggende forslaget til rullering
av Handlingsplanen.
Fortsatt ønsker idrettsrådet en ferdigstilling av turløype med lys i Fårmyra. Løypa er opparbeidet i ca.
1000 m, siste 500 m i åttetallstraseen gjenstår. Dette bør kunne skje i 2018.
Idrettsrådet er imponert av skolegårdsutviklingen som er påbegynt. Det vil få betydning ikke bare for
friminutts og kroppsøvingsaktivitet, men også for tilrettelegging for idrettsaktivitet ved skolene.
Idrettsrådet kunne ønske at det på anlegget ved Nygård skole ble vurdert mulighet til andre
flateaktiviteter enn fotball(kunstgress), for eksempel anlegg for friidrettsøvelser og skøyteaktivitet.
Dette er imidlertid først aktuelt i 2018.
Skiskytteranlegget på Sandripheia, som er kommet inn på lista «utenom tur», må ikke flyttes opp på
lista slik at anlegget får spillemiddelbevilgning før de nå, sju først prioriterte anleggene.
Ut over dette har Idrettsrådet ingen merknader til det foreliggende forslag for rullering av
Handlingsplan for idrettsanlegg i Søgne 2017-2020.
Idrettsrådet støtter Rådmannens forslag til vedtak.
For Søgne Idrettsråd
Jon Fjeld
Leder

