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Rådmannens innstilling
Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre prosjektet nytt Nærmiljøanlegg på Sandeåsen skole
med en total investeringsramme på kr. 1.375.000 som finansieres slik:
Mva-refusjon
Spillemidler
Eksternt Tilskudd
Sum finansiering

kr. 275.000
kr. 600.000
kr. 500.000
kr. 1.375.000

27.02.2018 Utvalg for kultur, idrett og folkehelse:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har UKIF fattet følgende vedtak:
UKIF- 018/18 Vedtak:
Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre prosjektet nytt Nærmiljøanlegg på Sandeåsen skole
med en total investeringsramme på kr. 1.375.000 som finansieres slik:
Mva-refusjon
Spillemidler
Eksternt Tilskudd
Sum finansiering

kr. 275.000
kr. 600.000
kr. 500.000
kr. 1.375.000

05.03.2018 Formannskapet:
Møtebehandling:
Innstillingen fra UKIF enstemmig vedtatt.
Etter dette fremmer Formannskapet slik innstilling for bystyret:
FORM- 024/18 Vedtak:
Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre prosjektet nytt Nærmiljøanlegg på Sandeåsen skole
med en total investeringsramme på kr. 1.375.000 som finansieres slik:
Mva-refusjon
Spillemidler
Eksternt Tilskudd
Sum finansiering

kr. 275.000
kr. 600.000
kr. 500.000
kr. 1.375.000

Sammendrag:
Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Sandeåsen skole ønsker i samarbeid med Tønsberg,
Nøtterøy og Tjøme Basket (TNT basket) samt Gøy med Tennis samt kommunen å bygge et
nærmiljøanlegg på Sandåsen skole for barn og unge. Saken behandler fullmakt til
investeringsprosjekt. Prosjektet er fullfinansiert uten kommunalt tilskudd, men trenger i hht.
investeringsreglementet pkt. 2, vedtatt i bystyret 19/6-2013 bystyrebehandling.

Vedlegg:
Sandeåsen tennis og basketanlegg
økonomi
Sandeåsen skole idrettsbane til bruk for tennis og basket - unntatt fra søknadsplikt
Tilskudd fra Sparebaknstiftelsen DNB - FAU Sandåsen skole

Innledning – hva saken gjelder:
Faktagrunnlag:
FAU i samarbeid med TNT basket og Gøy med Tennis ved Sandeåsen skole arbeidet med
å rehabilitere eksisterende asfaltbane til en betongbane for tennis og basketball i
tilknytning til skolen. Anlegget skal være universelt utformet og inneholder betongdekke
som er egnet for basket og tennisbruk samt muligheter for islegging om vinteren.
Sandeåsen skole vil disponere anlegget på dagtid, mens utover skoletid er anlegget
tilgjengelig for allmenheten. Utover investeringsrammen presentert nedenfor dekkes
administrativ oppfølging av det foreslåtte prosjektet over drift. Totalkostnad er budsjettert til
kr 1 775 000,- hvorav kr 400 000,- er verdi dugnadsinnsats. Prosjektet har følgende
finansiering av de betalbare kostnadene:

Inntektskilde Beløp:
Spillemidler Kr 600 000
Anleggsbidrag FAU gjennom tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB Kr 500 000
Mva refusjon Kr 275 000
Totalt 1 375 000

Tiltaket er vurdert til ikke å være søknadspliktig etter plan og bygningsloven, se vedlegg.
Rettslig grunnlag:
Aktuell tomt er en del av skolegården til Sandeåsen skole, hvor Tønsberg kommune er
grunneier. Tønsberg kommune vil stå som eier av det nye anlegget.
Forholdet til kommuneplanen:
F 1. Vi vil ha innbyggere som aktivt deltar innenfor områdene fritid, kultur og fysiske
aktivitet
Det skal skje gjennom:
• å legge til rette for at fritid, kultur- og fysisk aktivitet skal være lett tilgjengelig for alle

F4. Vi vil være en kommune med gode møteplasser der folk bor
Det skal skje gjennom:
• å utvikle møteplasser og kulturarenaer som legger til rette for å utnytte engasjement,
kompetanse
og kreativitet
• gode møteplasser som skal bidra til en god by- og tettstedsutvikling
• å tilrettelegge møteplassene slik at barn og unges behov for utfoldelse skjer på deres
egne premisser
Vurderinger:
Sandeåsen har en forventning om sterk økning av antall innbyggere. For aldersgruppen 619 år er det forventet 20% vekst innen 2035. Prosjektet er i tråd med andre lignende
prosjekt med et godt samarbeid mellom kommune og ulike aktører i nærmiljøet. Det
planlagte anlegget vil kunne noe bedret infrastruktur for fysisk aktivitet og bidra som en
møteplass i det aktuelle nærmiljøet. Den eksisterende asfalterte flaten disse anleggene
skal plasseres på har et potensial til noe økt bruk. De planlagte anleggene skal både
kunne brukes hele vinteren og om sommeren. Anleggene som planlegges er varierte og vil
etter Rådmannens vurdering bli en bedring av dagens bane.
Investeringen er fullfinansiert eksternt, og kommunens økonomiske forpliktelse er knyttet til
noe økt driftskostnad, og risiko for at prosjektet gjennomføres innenfor budsjett.
Erfaringer fra lignende prosjekt ar at økte driftskostnader er svært lavt og mulig å dekke
innenfor eksisterende rammer. FAU ved skolen bidrar også med dugnadsinnsats på
driften. Denne type samarbeid mellom kommune og frivillighet har bidratt til betydelig
bedre fasiliteter enn det kommunene ville ha klart alene.
Etter en samlet vurdering innstiller Rådmann positivt til å igangsette prosjektet.
Alternative løsninger:
Økonomiske konsekvenser:
Investeringen er fullfinansiert. En eventuell etablering vil medføre noe økte driftskostnader.
Bydrift drifter det aktuelle området i dag.
Konsekvenser for folkehelse:
Tiltak for å motvirke stillesitting og øke sosial interaksjon er positivt for folkehelsen.
Konsekvenser for barn og unge:
Det bor mange barn og unge i området og anlegget vil være svært positivt for miljøet.
Anlegget vil være tilgjengelig for skolen på dagtid og åpent og tilgjengelig for barn og unge
i nærmiljøet på ettermiddag, kveld og helg.
Konsekvenser for sammenslåingen Re og Tønsberg:
Ingen.

Konklusjon:
Det anbefales at Rådmann får fullmakt til å gjennomføre prosjekt nytt nærmiljøanlegg
Sandeåsen skole innenfor de rammer som fremkommer i saken, med en
investeringsramme utover dugnad og egeninnsats på kr 1 375 000,Videre behandling:
Saken sluttbehandles i bystyret.
Tønsberg, 15.02.2018
Geir Viksand
Rådmann

Mette Vikan Andersen
Kommunaldirektør

