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Rådmannens forslag til vedtak:
1.
Kommunestyret slutter seg til forslaget til handlingsprogram 2018-2021 for idrettsanlegg i
Søgne hva angår ordinære anlegg og nærmiljøanlegg som ønskes realisert, samt
prioriteringsrekkefølgen av disse.
2.
Kommunestyret yter følgende idrettsplantilskudd for 2018:
Rehabilitering av kunstgressbane 1 kr 1.939.000 (gjentatt fra 2017)
Skytebane 100 m med standplass kr 200.000 (gjentatt fra 2017)
Skytebane 200 m med standplass kr 200.000 (gjentatt fra 2017)
Skytterklubbhus kr 400.000 (gjentatt fra 2017)
3.
Kommunestyret ber om at fylkeskommunen utbetaler spillemidler (oppgitt i ca kr beløp) til
Søgne for 2018 i denne prioriterte rekkefølgen:
Ordinære anlegg:
1. Rehabilitering ventilasjonsanlegg Nygårdshallen kr 623.000.
2. Rehabilitering kunstgressbane1 kr 1.000.000.
3. Idrettshall Lunde kr 5.500.000.
4. Sosialt rom Lundehallen kr 400.000.
5. Skytebane 100 m kr 515.000.
6. Skytebane 200 m kr 515.000.
7. Skytterklubbhus kr 1.057.000.
8. Toalett Kjellandsheia velforening kr 169.000.
9. Via Ferrata kr 154.000.
Nærmiljøanlegg:
1. Tauaktivitetsanlegg kr 268.000.
2. 11 stk. skoleanlegg til sammen kr 2.134.000.
3. Sandvolleyballbane Kjellandsheia velforening kr 85.000.

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 2018 – 2021 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 1.250.000 hvert av de fire årene i
handlingsprogrammet til realisering av nye idrettsanlegg i Søgne i offentlig eller i regi av
idrettslag og velforeninger.
Frist til å melde inn nye anlegg var 1.8.17. Det er kommet innspill fra Kjellandshea vel, Søgne
videregående skole og kommunens eiendomsavdeling.
I tillegg til å vedta handlingsprogram for perioden 2018 – 2021, må Kommunestyret
tildele kommunale egenandeler til anleggene, samt prioritere rekkefølgen 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.
Saksutredning:
Vedlagt følger rådmannens forslag til handlingsprogram 2018 – 2021 for idrettsanlegg i Søgne.
Ved fjorårets rullering av idrettens handlingsprogram, vedtok Kommunestyret at muligheten
for å etablere Sherpa-sti opp til Søgneskiltet på Rannesheia skulle utredes. Ingeniørvesenet har
vurdert mulighetene for å etablere slik sti. En Sherpa-sti forutsetter en viss mengde
steinmateriale å bygge stien med. Dette er ikke tilstrekkelig tilgjengelig der sti-traseen er tenkt.
Det vil likevel være mulig å legge til rette for en sikrere adkomst enn i dag. Dette vil ikke være
en Sherpa-sti, men tiltak som gjør det mulig og trygt å velge brattveien opp til Rannesheia. En
slik tilrettelegging med trapper av tre og sikring av skrenter med gjerde, er estimert til å koste
to hundre tusen kroner. Tiltaket er ikke prioritert i idrettens handlingsprogram.
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 spillemiddelbeløpet har ikke
blitt utbetalt pga. manglende spillemidler. Søknaden fornyes derfor i 2018.
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 på kr 1.000.000 fornyes derfor i 2018.
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. 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
2018.
5, 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. Kommunestyret vedtok
områdereguleringen for skytebane Årdalen datert 15.10.14. Skyteanlegget fikk 26.6.17
idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning.
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.
Skytterlaget har pr. 13.10.17 ikke kommet i gang med byggingen. Det søkers om spillemidler
for 2018.
8. Toalett Oftenes
I forbindelse med at det anlegges sandvolleyballbane på Oftenes friområde, søker
Kjellandsheia velforening om et tilhørende toalettbygg, som vil ha utekran, utedusj og
mulighet for strømladning.
9. Via Ferrata
Søgne klatreklubb planlegger å bygge ei klatreløype i fjellet opp til Søgneskiltet.
10. 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.
12 og 13. Hestesportanlegg, Søgnetunet
Søgne videregående skole har søkt om registrering i kommunens idrettsplan for ridehall (1.800
m2), samt stall for 30 hester (722 m2), til en kostnad av 13.096.000 kr.
15. Kommende idrettsanlegg på Tangvall
Ved bygging av nye skoler på Tangvall vil det antakelig være behov for en fullverdig
flerbrukshall (23x44 m), samt en basis-/turnhall (23x20 m). Sistnevnte vil på kveldstid dekke
et behov hos Søgne Turnforening som har 544 medlemmer.

I årets rullering er det foreløpig kun ført opp en flerbrukshall med stipulert kostnad. Denne vil
trenge fasiliteter som klatrevegg, treningsrom og styrketreningsrom. Skolegårdene for ny
ungdomsskole og videregående skole vil også måtte ha arealer for forskjellige typer
nærmiljøanlegg, f.eks. basketballbane, trampoline, pumptrack etc.
I detaljreguleringen som vil komme i idretts- og skoleområdet på Tangvall, må det også
vurderes hva som skal gjøres med dagens klubbhus på Søgne stadion. Søgne fotballklubb har
ytret ønske om at dagens klubbhus med garderober flyttes til E39 banen, og at det blir bygd en
7-erbane / treningshall for fotball på arealet sydøst for E-39 banen. Klubben forutsetter at
kunstgressbanen («Doorway-banen») ved Søgne stadion beholdes.
Idrettsrådet deltar i planleggingen av fremtidige idrettsanlegg.
NÆRMILJØANLEGG:
1. Tauaktivitetsanlegg, Helleviga
Dette anlegget til Midt-Agder Friluftsråd er ferdig og vil trolig få tildelt spillemidler høsten
2017.
2 – 12. Nærmiljøanlegg i skolegårder
Kommunestyret vedtok i sak 2015/1298 (113/15) en opprusting av skolegårdene for 4.500.000
kr på barneskolene i Søgne, hvorav spillemidler kommer i tillegg. Firmaet Teal Landskap AS
står for utarbeidelsen av planene.
For 2017 har følgende 4 skolegårdsanlegg fått tildelt spillemidler:
Anlegg for bevegelse del 1 – Lunde skole kr 186.000
Anlegg for bevegelse del 2 - Lunde skole kr 208.000
Kunstgressbane del 1 – Lunde skole kr 275.000
Anlegg for bevegelse – Nygård skole, kompetanseavd. kr 224.000.
Sum spillemidler kr 893.000.
For 2018 fremmes søknader om spillemidler for nærmiljøanleggene 2-12, i alt kr 2.134.000.
16. Div. aktivitetsanlegg, grusbanen Nygård skole
Det er under utarbeidelse en masterplan for utenomhusarealet ved Nygård skole, som vil
avklare hvilke nærmiljøanlegg som skal plasseres på eksiterende grusbane.
Brukergruppen/barn/SBUR, skole og kultur/idrett involveres i planprosessen med dette arealet.
Saksbehandler foreslår å sette av 1 mill. kr. av idrettsplanens midler til anlegning av
nærmiljøanlegg på grusbanen ved Nygård skole.
17. Div. anlegg/møteplassen, Oftenes
Kjellandsheia velforening i samarbeid med Repstad Eiendom har proaktive planer om å
etablere konseptet «Møteplassen» i Kjellandsheia. Et slikt anlegg består av 4 forskjellige
nærmiljøanlegg med en sosial møteplass i midten – se vedlagte skisse.
Saksbehandler foreslår at Søgne kommune bidrar til etableringen av et møteplassanlegg med kr
400.000.
Økonomi
Idrettsplanen for 2018-2021 forutsetter at det avsettes 1.250.000 kr i hvert av årene. Til
sammen 5 mill. kr. I 2019 og 2020 et det forslått at kr 1.400.000 brukes på nærmiljøanlegg. I
2021 er det da oppsparte midler på kr 3.600.000, som f.eks. kan brukes på å delfinansiere de
kommende idrettsanlegg 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 sendt etter avtale til Søgne Idrettsråd for
uttalelse. Uttalelsen følger saken som vedlegg.

Trykte vedlegg:
1
2

Handlingsprogram 2018 - 2021
Skisse nærmiljøanlegget Møteplassen

ORDINÆRE ANLEGG

STED

SØKER

HANDLINGSPROGRAM 2018-2021 FOR IDRETTSANLEGG I SØGNE

KOSTNAD
I
1000 KR

KV= Kjellandsheia velforening
SK= Søgne kommune
SS= Søgne skytterlag
SKK= Søgne klatrekubb
SVS= Søgne videregående skole
SSOK= Søgne og Songdalen
orienteringsklubb

ANLEGGSSTART – FINANSIERING
A jour 15.10.2017 MH.
K=Kommunen, SP=Spillemidler, PR=Private.
a) beløp som er bevilget av Kommunestyret.
2018
K

SP

2019
PR

K

1. Rehab. ventilasjonsanlegg SK

Nygårdshallen

1.871

1.248a

623

0

2. Rehab. kunstgress

Kunst.g.bane1

2.989

1.939a

1.000

50

SK

3. Idrettshall, basket 20x32 m SK

Lunde skole

36.293

30.793a

5.500

0

4. Idrettshall, sosialt rom

SK

Lunde skole

1.995

1.595a

400

0

5. Skytebane 100 m

SS

Årdalen

1.545

200a

515

830

6. Skytebane 200 m

SS

Årdalen

1.545

200a

515

830

7. Skytterklubbhus

SS

Årdalen

3.172

400a

1.057

1.715

8. Toalett

KV

Oftenes

508

0

169

339

SKK

Tangvall

463

0

154

309

9. Via ferrata

SP

2020
PR

10. Turkart

SSOK

Ny-Hellesund

172

0

86

86

11. Orienteringskart

SSOK

Lohneheia

102

0

34

68

12. Ridehall

SVS

Søgnetunet

8.698

0

3.500

5.198

13. Stall

SVS

Søgnetunet

4.400

0

1.000

3.400

14. Orienteringskart
15. Idrettshall 23x44 m

SSOK
SK

SUM ORDINÆRE ANLEGG

Toftelandsheia
Tangvall
Planmidler
idrett

127

K

SP

2021
PR

K

0

40.000

SP

42

32.500

7.500

32.500

7.542

PR

85

0
10.133

4.023

0

4.620

8.752

85

NÆRMILJØ ANLEGG

STED

SØKER

HANDLINGSPROGRAM 2018-2021 FOR IDRETTSANLEGG I SØGNE

KOSTNAD
I
1000 KR

ANLEGGSSTART – FINANSIERING
A jour 15.10. 2017 MH.
K=Kommunen, SP=Spillemidler, PR=Private.
a) beløp som er bevilget av Kommunestyret.

KV= Kjellandsheia velforening
SK= Søgne Kommune
MAF = Midt-Agder Friluftsråd

2018
K

1. Tauaktivitetsanlegg

MAF

SP

PR

267

Helleviga

535

0

268

2. Kunstgressbane del 2

SK

Lunde skole SK

550

275a

275

3. Flerbruksområde RRT

SK

Lunde skole SK

298

149a

149

4. Flerbruksområde turn

SK

Lunde skole SK

556

278a

278

5. Flerbruksområde ballspill SK

Lunde skole SK

401

201a

200

6. Anlegg for bevegelse del 1 SK

Nygård skole SK

405

203a

202

7. Anlegg for bevegelse del 2 SK

Nygård skole SK

377

189a

188

8. Anlegg for bevegelse del 1 SK

Langenes skole SK

269

134a

135

9. Anlegg for bevegelse del 2 SK

Langenes skole SK

254

127a

127

10. Flerbruksområde RRT SK

Nygård skole SK

300

150a

150

11. Flerbruksområde turn

Nygård skole SK

510

255a

255

12. Flomlys kunstgressbane SK

Lunde skole

350

175a

175

13. Sandvolleyballbane

Oftenes

170

SK

KV

2019

85

85

K

SP

2020
PR

K

SP

2021
PR

K

SP

PR

NÆRMILJØ ANLEGG

STED

SØKER

HANDLINGSPROGRAM 2018-2021 FOR IDRETTSANLEGG I SØGNE

KOSTNAD
I
1000 KR

ANLEGGSSTART – FINANSIERING
A jour 15.10.2017 MH.
K=Kommunen, SP=Spillemidler, PR=Private.
a) beløp som er bevilget av Kommunestyret. x) ukjent.

KV= Kjellandsheia velforening
SK= Søgne Kommune
MAF = Midt-Agder Friluftsråd

2018
K

SP

2019
PR

K

SP

14. Flerbruksområde RRT SK

Langenes skole SK

600

300a

300

15. Flerbruksområde turn SK

Langenes skole SK

512

256a

256

Nygård skole,
grusbanen

3.000

1.000

1.200

17. Div. anlegg møteplassen KV

Oftenes

2.500

SUM NÆRMILJØANLEGG

Planmidler
idrett

16. Div. aktivitetsanlegg

SK

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

2020
PR

K

SP

2021
PR

K

800a

0

2.487

352

1.000

1.756

400

900

1.200

400

900

1.200

800a

5.000
5.000

0

0

1.000

1.250

1.250

1.250

1.250

1.000

400

3.600

+ 850

- 2.350

0
38.621a

1.356a

+ 1250

+ 250

400

32.500x

SP

PR

Søgne Idrettsråd
4640 Søgne
Til Søgne kommune
Jon Wergeland
Søgne 31.oktober

Rullering av idrettens handlingsprogram 2018-2021
Viser til Saksmappe:2017/800 -42921/2017 Dato: 10.10.2017 i Søgne kommune

Søgne idrettsråd behandlet saken i styremøte 30. oktober 2017
Søgne idrettsråd har ingen merknader til rådmannens forslag til vedtak punkt 1 og 2 i saksframlegget
Når det gjelder punkt 3 som omhandler rullering av idrettens anleggsplan har idrettsrådet følgende
bemerkning til anlegg 12-13 og 15 som begge har med utbygging av videregående skole i Søgne og
gjøre:
Slik Idrettsrådet ser det bør Søgne Videregående skoles utbyggingsforslag til rideanlegg prioriteres
etter de idrettsanlegg som kommunen må bygge i forbindelse med ombygging/nybygg av anlegg på
Tangvall.
Vi regner med at anlegg nevnt i punkt 3/15 i saksframlegget (i første rekke erstatningsanlegg for
fotball og friidrett) må realiseres før skoleutbyggingen starter i 2021.
I praksis vil det bety at rideanlegget, som finansieres av Vest Agder Fylkeskommune, i
spillemiddelsammenheng vil bli prioritert foran anlegg som Søgne kommune må bygge på Tangvall.
Dette kan få konsekvenser for når eventuelle spillemidler blir utbetalt til kommunen.
Det bemerkes videre fra Idrettsrådets side at det er problematisk å uttale seg til en plan hvor det
foreslås utbyggingsprosjekter som er ukjente for Idrettsrådet når planen kommer til uttalelse.
Idrettsrådet etterlyser fortsatt en godt begrunnet plan for utvikling og vedlikehold av anlegg for
idrett og friluftsliv i Søgne.

For
Søgne idrettsråd
Jon Fjeld
leder

