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PS 134/12 Godkjenning av protokoll fra møte formannskapet 21.11.12
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 21.11.2012

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.12.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.

Repr. Berge (V) kom med følgende kommentar:
Vedlegg til protokoll.
Kommentar til PS 127/12:
Undertegnede tok kun opp habilitetsvurderingen av representanten Daland i kommunestyrebehandlingen om
Ny Hellesund vannverk 26.4.12.
Fra min side ble det stilt spørsmål til administrasjonen om en representant er habil dersom han ikke deltar i
debatten, men inhabil dersom han gjør det.
I og med at administrasjonen hadde konkludert som de hadde, syntes jeg det ville være på sin plass at den
skriftlige habilitetsvurderingen hadde blitt forelagt kommunestyret. Jeg er selvsagt klar over at det rent
formelt ikke er gjort feil. Egel Terkelsen var selv ikke tilstede da saken ble drøftet i formannskapet 8.11

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 21.11.2012 korrigert for repr. Berges tillegg:
Vedlegg til protokoll.
Kommentar til PS 127/12:
Undertegnede tok kun opp habilitetsvurderingen av representanten Daland i kommunestyrebehandlingen om
Ny Hellesund vannverk 26.4.12.
Fra min side ble det stilt spørsmål til administrasjonen om en representant er habil dersom han ikke deltar i
debatten, men inhabil dersom han gjør det.
I og med at administrasjonen hadde konkludert som de hadde, syntes jeg det ville være på sin plass at den
skriftlige habilitetsvurderingen hadde blitt forelagt kommunestyret. Jeg er selvsagt klar over at det rent
formelt ikke er gjort feil. Egel Terkelsen var selv ikke tilstede da saken ble drøfte t i formannskapet 8.11.

PS 135/12 Referatsaker
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.12.2012

Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.

Repr. Kjelland Larsen (AP) spørte om det var sendt brev til NVE i sak vedr rassikring. Det ble
besvart fra plansjefen at det var gjort, men at svar ikke var kommet. Svar fra NVE vil bli fremlagt
som ny referatsak.
Vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

RS 89/12 Ber kommunen og Fylkesmannen om å foreta ordentlig undersøkelse
av grunnen - Vurdering av rasfare / fjellrenskning - GB 71/543 - Doktorgården Lunde Borettslag SBBL 2009/1041
RS 90/12 Protokoll fra styremøte - verneområdestyret 01.11.2012 2012/3426
RS 91/12 Tilbakemelding vedr. risikovurdering av rasfare - Lunde og Leire.
Kopi av brev til Beboere på Lunde og Leire v/Rolf Tag 2009/1041
PS 136/12 Salg av kommunal grunn i Eikeheia - del av GB 28/168
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet viser til søknad fra eier av GB 28/191 i Søgne og vedtar å selge del av
kommunal eiendom GB 28/168 som omsøkt for kr 100.000,-. Kjøper må i tillegg dekke
kostnadene til oppmåling og hjemmelsoverføring.

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.12.2012
Behandling:
Formannskapet fattet enstemmig vedtak i samsvar med rådmannens innstillling:

Formannskapet viser til søknad fra eier av GB 28/191 i Søgne og vedtar å selge del av
kommunal eiendom GB 28/168 som omsøkt for kr 100.000,-. Kjøper må i tillegg dekke
kostnadene til oppmåling og hjemmelsoverføring.

PS 137/12 Godkjenning av planprogram - Kommunedelplan for gang- og
sykkelveinettet - Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet fastsetter planprogrammet for kommunedelplan gang-/sykkelveinettet i Søgne
Kommune jfr. plan- og bygningslovens § 12-9.

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.12.2012
Behandling:
Formannskapet fattet enstemmig vedtak i samsvar med rådmannens innstilling:
Formannskapet fastsetter planprogrammet for kommunedelplan gang-/sykkelveinettet i Søgne
Kommune jfr. plan- og bygningslovens § 12-9.

PS 138/12 Handlingsplan for fylkesveier
Saksprotokoll i Formannskapet - 05.12.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

Prioritering av store vegprosjekter:
1. Fv 456 Utbedring av ved Sebbetåa med ny bru over Søgneelva og utbedring av
Langeneskleiva
2. Fv 159 Utbedring av på Lunde med ny bru over Føssa og nytt kryss Eikeveien Lundeveien
3. Fv 456 Utbedring av Tangvall – Stauslandskrysset; sanering av avkjørsler og
kryssutbedring; blant annet Linnegrøvan og trafikksikkerhetstiltak
Prioritering av små vegprosjekter:
1. Fv 204 Ausviga – Mjåbakken – manglende skulder
2. Fv 159 Utbedring av Knollesvingen
3. Fv 302 Repstadveien forbi Tronstadvannet opp mot Ravneheia
4. Fv 242 Asfalt fra Eid til Salthaug
Repr. Berge (V) tok opp spørsmål om sin habilitet: Repr. Berge ble erklært inhabil og fratrådte. Ingen
vararepr. møtte. 6. repr. Tilstede.
Repr. Andresen (H) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken er forhåndsdrøftet i dagens møte, og blir å realitetsbehandle i senere formannskapsmøte.
Votering:
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt:
Repr. Berge (V) tiltrådte møtet igjen.

Vedtak:
Saken er forhåndsdrøftet i dagens møte, og blir å realitetsbehandle i senere formannskapsmøte.

PS 139/12 Forslag til boligbyggeprogram
Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til boligbyggeprogram 2013 – 2019 legges ut til offentlig ettersyn, jfr pbl §§11-14 og 11-9
nr 4.

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.12.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til boligbyggeprogram 2013 – 2019 legges ut til offentlig ettersyn, jfr pbl §§11-14 og 119 nr 4.
Repr. Tom Løchen (H) ble erklært inhabil og fratrådte. Repr. Oscar Lohne (H) tiltrådte i hans sted.
Repr. Helge Andresen (H) ble erklært inhabil og fratrådte. Repr. Anne May Ribe (H) tiltrådte i hans sted.
Repr. Jack Andersen (uavh) ble erklært inhabil. Repr. Egel Terkelsen (FRP) tiltrådte i hans sted.
Repr. Kleivset (KRF) fremmet følgende tileggsforslag: ”I tabell skal det stå når det gjelder ”Krossnes, 20/62”
: 20 boenheter ikke 16.”
Rådmannens innstilling med repr. Kleivsets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt:
Repr. Lohne(H) ,Ribe(H), Terkelsen (FRP) fratrådte og repr. Andersen (uavh), Løchen (H) og Andresen (H)
tiltrådte møtet igjen,

Vedtak:
Forslag til boligbyggeprogam 2013-2019 legges ut til offentlig ettersyn, jfr pbl. §§ 11-14.og 11-19 nr
4.
”I tabell skal det stå når det gjelder ”Krossnes, 20/62” : 20 boenheter ikke 16.”

PS 140/12 Eventuelt

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.12.2012
Behandling:
Reidun Gøthesen Scherpf orienterte om filmprosjekt spillefilm PEPPER Spørsmål om kommunal
støtte/sponsing. Det er ikke aktuelt med noe kommunalt økonomisk bidrag/sponsing.
I øvrige deler av saken var ikke repr. Jack Andersen (uavh) tilstede. 6 repr. tilstede på resten av saken.
Rådmannen orienterte vedr. rådhuset og utsatt innflytting og forhold omkring dette. Videre orienterte
rådmannen om prosjekt vedr. flerbrukshall ved Lunde skole.

Repr. Kleivset (Krf) etterlyste informasjon vedr parkeringsforholdene ved Hovedkirka. Rådmannen orienterte.
Rådmannen orienterte vedr lekearealer på Tangvall og mulige lokaliseringer.
Ordføreren orienterte vedr. ferdigbehandling av kommuneplanen. Det blir et formøte i formannskapet i
forkant av neste kommunestyremøte.

Vedtak:
Tatt til etteretning.

PS 141/12 Søknad om dekning av underskudd Spiren og Søgne barnehage Konsekvenser knyttet til skatt
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune har forståelse for de økonomiske utfordringene som Spiren og Søgne
barnehage står i. Kommunen kan imidlertid ikke dekke underskuddene i Søgne og Spiren
barnehage for 2011.

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.12.2012
Behandling:
Repr. Berge (V) tok opp spørsmål om sin habilitet: Repr. Berge ble erklært inhabil og fratrådte. Ingen
vararepr. møtte. 6. repr. Tilstede.

Formannskapet vedtok enstemmig å legge saken frem for kommunestyret i samsvar med
rådmannens innstilling.
Repr. Berge (V) tiltrådte møtet igjen. 7 repr. Tilstede.
INNSTILLING:
Søgne kommune har forståelse for de økonomiske utfordringene som Spiren og Søgne
barnehage står i. Kommunen kan imidlertid ikke dekke underskuddene i Søgne og Spiren
barnehage for 2011.

PS 142/12 RULLERING AV IDRETTENS HANDLINGSPROGRAM 2013-2016
Rådmannens forslag til vedtak:
1.
Kommunestyret vedtar kulturenhetens forslag til handlingsprogram for 2013-2016.
2.
Søgne kommune ber om at fylkeskommunen utbetaler kr 1.153.000 i spillemidler for 2013 i denne
prioriterte rekkefølgen:

Ordinære anlegg:
Søgne kommune: Kunstgress 7’er bane, Tinntjønn.
Søgne kommune: Tursti, Kapelløya.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 28.11.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Aslaug Bakke, Ap, fremmet følgende forslag: ”Skytebane innplasseres i handlingsplanen. Under 2013 er
oppført 700 000. 200 000 er ubrukt i tidligere år. Anvendes til skytebane.”
Christian Eikeland, Frp, fremmet tilleggsforslag som punkt 3: ”Nærmiljøtiltak: Ballbinge Tånevig.
Kommunale midler reduseres til 300 000 kr. Private midler økes til 100 000 kr. Det forutsettes at Vestbygda
Velforening bidrar med dugnadsinnsats tilsvarende 100 000 kr.”
Helge Rinden, Frp, fremmet tilleggsforslag som punkt 4: ”Tjenesteutvalget er positive til en fremtidig
skytebane, men avventer reguleringsplanen og en nærmere drøfting av kommunale bidrag.”

Votering:
Rådmannens forslag ble satt opp mot Aps forslag. Rådmannens forslag vedtatt med åtte (Bakken, Lohne og
Jakobsen, H, Eikeland og Rinden, Frp, Kleivset, Krf, Kjær, SV, og Lieng, SP) mot to stemmer (Bakke og
Gray, Ap).
Eikelands tilleggsforslag, punkt 3, ble vedtatt med åtte(Bakke og Gray, Ap, Jakobsen, H, Eikeland og Rinden,
Frp, Kleivset, Krf, Kjær, SV, og Lieng, SP) mot to stemmer (Bakken og Lohne, H).
Rindens tilleggsforslag, punkt 4, ble vedtatt med åtte(Bakke og Gray, Ap, Jakobsen, H, Eikeland og Rinden,
Frp, Kleivset, Krf, Kjær, SV, og Lieng, SP) mot to stemmer (Bakken og Lohne, H).

Vedtak:
1.
Kommunestyret vedtar kulturenhetens forslag til handlingsprogram for 2013-2016.
2.
Søgne kommune ber om at fylkeskommunen utbetaler kr 1 153 000 i spillemidler for 2013 i
denne prioriterte rekkefølgen:
Ordinære anlegg:
Søgne kommune: Kunstgress 7’er bane, Tinntjønn.
Søgne kommune: Tursti, Kapelløya.
3.
Nærmiljøtiltak: Ballbinge Tånevig.
Kommunale midler reduseres til 300 000 kr. Private midler økes til 100 000 kr.
Det forutsettes at Vestbygda Velforening bidrar med dugnadsinnsats tilsvarende 100 000 kr.
4.
Tjenesteutvalget er positive til en fremtidig skytebane, men avventer reguleringsplanen og en
nærmere drøfting av kommunale bidrag.

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.12.2012
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:

1.
Kommunestyret vedtar kulturenhetens forslag til handlingsprogram for 2013-2016.
2.
Søgne kommune ber om at fylkeskommunen utbetaler kr 1 153 000 i spillemidler for 2013 i
denne prioriterte rekkefølgen:
Ordinære anlegg:
Søgne kommune: Kunstgress 7’er bane, Tinntjønn.
Søgne kommune: Tursti, Kapelløya.
3.
Nærmiljøtiltak: Ballbinge Tånevig.
Kommunale midler reduseres til 300 000 kr. Private midler økes til 100 000 kr.
Det forutsettes at Vestbygda Velforening bidrar med dugnadsinnsats tilsvarende 100 000 kr.
4.
Kommunestyret er positive til en fremtidig skytebane, men avventer reguleringsplanen og en
nærmere drøfting av kommunale bidrag.
Referat fra styremøte i Søgne idrettsråd sak 3 den 20.11.12 ble utdelt i møtet.
Repr. Kjelland Larsen (AP), fremmet følgende forslag::
Skytebane innplasseres i handlingsplanen. Under 2013 er oppført 700 000. 200 000 er ubrukt i tidligere
år. Anvendes til skytebane.

VOTERING:
Tjenesteutvalgets innstilling
Tjenesteutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt
Repr.. Kjelland Larsen`s (AP) sitt forslag falt med 3 stemmer (V,Ap,Uavh.) 4 repr. stemte i mot
(H,KRF).
Formannskapets innstilling til kommunestyret er dermed i samsvar med tjenesteutvalgets innstilling:
1.
Kommunestyret vedtar kulturenhetens forslag til handlingsprogram for 2013-2016.
2.
Søgne kommune ber om at fylkeskommunen utbetaler kr 1 153 000 i spillemidler for 2013 i
denne prioriterte rekkefølgen:
Ordinære anlegg:
Søgne kommune: Kunstgress 7’er bane, Tinntjønn.
Søgne kommune: Tursti, Kapelløya.

3.
Nærmiljøtiltak: Ballbinge Tånevig.
Kommunale midler reduseres til 300 000 kr. Private midler økes til 100 000 kr.
Det forutsettes at Vestbygda Velforening bidrar med dugnadsinnsats tilsvarende 100 000 kr.
4.
Kommunestyret er positive til en fremtidig skytebane, men avventer reguleringsplanen og en
nærmere drøfting av kommunale bidrag.

PS 143/12 ROMSITUASJONEN VED KORTTIDS/REHAB-AVDELINGEN SAMHANDLINGSREFORMENS UTFORDRINGER
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret slutter seg til de hovedprinsipper som fremgår av saksutredningen. Fremdrift og
økonomiske konsekvenser vurderes nærmere i forbindelse med behandling av økonomiplaner og
budsjetter.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 28.11.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Aslaug Bakke, AP, fremmet to tilleggsforslag:
1. «Tjenesteutvalget ønsker at nattbasen for hjemmetjenesten umiddelbart flyttes til omsorgsboligene på
Lundeveien.»
2. «Tjenesteutvalget vil presisere at en situasjon med to personer på rommet ikke er ønskelig. Dersom
dette likevel blir nødvendig, må dette bare skje i unntakstilfeller og kun for kortere perioder.»
Helge Rinden, Frp, fremmet følgende tilleggsforslag: «Tjenesteutvalget viser til budsjettbehandling om en
bruker per rom.»

Votering:
Rindens forslag ble vedtatt med seks (Bakken, Lohne og Jakobsen, H, Eikeland og Rinden, Frp, og Lieng, Sp)
mot fire stemmer (Bakke og Gray, Ap, Kjær, SV og Kleivset, Krf). Dermed falt også Bakkes forslag nr. 2.
Bakkes forslag nr. 1 ble nedstemt med tre (Bakke og Gray, Ap, og Kleivset, Krf) mot sju stemmer (Bakken,
Lohne og Jakobsen, H, Eikeland og Rinden, Frp, Kjær, SV, og Lieng, Sp).
Rådmannens forslag til vedtak med endringer vedtatt.

Innstilling:
Kommunestyret slutter seg til de hovedprinsipper som fremgår av saksutredningen. Fremdrift og
økonomiske konsekvenser vurderes nærmere i forbindelse med behandling av økonomiplaner og
budsjetter.
Tjenesteutvalget viser til budsjettbehandling om en bruker per rom.

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.12.2012

Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:

Kommunestyret slutter seg til de hovedprinsipper som fremgår av saksutredningen. Fremdrift
og økonomiske konsekvenser vurderes nærmere i forbindelse med behandling av
økonomiplaner og budsjetter.
Kommunestyret viser til budsjettbehandling om en bruker per rom.
Repr. Jack Andersen (Uavh.) fremmet følgende tilleggsforslag:
Romsituasjonen:
1. Nattbasen for hjemmetjenesten flyttes til Lunde innen 1. juni 2013.
2. Prosessen med igangsettelse for ombygging av kontorfløyen på Søgne omsorgssenter skal
påbegynnes innen utgangen av første halvdel av 2013 for tilrettelegging av institusjonsplasser.

VOTERING:
Tjenesteutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.. Tilleggsforslag fra rep. Jack Andersen pkt. 1 og 2 ble
enstemmig vedtatt i separate voteringer.
Formannskapets innstilling til kommunestyret er etter dette slik:

Kommunestyret slutter seg til de hovedprinsipper som fremgår av saksutredningen. Fremdrift
og økonomiske konsekvenser vurderes nærmere i forbindelse med behandling av
økonomiplaner og budsjetter med følgende presisering:.
1. Nattbasen for hjemmetjenesten flyttes til Lunde innen 1. juni 2013.
2. Prosessen med igangsettelse for ombygging av kontorfløyen på Søgne omsorgssenter skal
påbegynnes innen utgangen av første halvdel av 2013 for tilrettelegging av institusjonsplasser.

Kommunestyret viser til budsjettbehandling om en bruker per rom.

Innstilling:

PS 144/12 Økonomiplan 2013-2016, Budsjett 2013

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2013-2016. Forslag til driftsrammer og investeringsbudsjett i
økonomiplanen 2013-2016, er kommunens årsbudsjett for 2013.
2. Kommunestyret vedtar å skrive ut eiendomsskatt i hele Søgne kommune i 2013, med 2 promille av
takstgrunnlaget på hver eiendom med reduksjonsfaktor på 15 prosent og 500 000 kroner i
bunnfradrag.
3. Stortingets fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving
av skatt i budsjettåret 2013.
4. Rådmannens forslag til budsjett for Søgne kommune for 2013 vedtas med de disponeringer og
premisser som går fram av merknadene. Kommunestyret vedtar at fordelingen til enhetene skal skje
med netto driftsrammer.
5. Kommunestyret vedtar å oppta lån til investeringer som følger iht. tabell i saksfremstillingen. Totalt
låneopptak i budsjett 2013 til kommunale investeringer, inkludert selvkostområdene, utgjør 32 756
000 kroner. I tillegg til ovennevnte lån opptas lån i Husbanken til startlån for videre utlån stort
20 000 000 kroner.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 16.11.2012
Behandling:
Referat fra drøftingsmøte mellom rådmannen og de hovedtillitsvalgte (avholdt 16.11.12 kl 09:00) ble lagt på
bordet i møtet.
Administrasjonsutvalget fremmet følgende forslag:
Administrasjonsutvalget tar økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 til orientering, med referat fra
drøftingsmøte mellom rådmannen og de hovedtillitsvalgte som vedlegg.

Innstilling:
Administrasjonsutvalget tar økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 til orientering, med referat fra
drøftingsmøte mellom rådmannen og de hovedtillitsvalgte som vedlegg.

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.12.2012
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:

6. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2013-2016. Forslag til driftsrammer og
investeringsbudsjett i økonomiplanen 2013-2016, er kommunens årsbudsjett for 2013.
7. Kommunestyret vedtar å skrive ut eiendomsskatt i hele Søgne kommune i 2013, med 2 promille
av takstgrunnlaget på hver eiendom med reduksjonsfaktor på 15 prosent og 500 000 kroner i
bunnfradrag.

8. Stortingets fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for
innkreving av skatt i budsjettåret 2013.
9. Rådmannens forslag til budsjett for Søgne kommune for 2013 vedtas med de disponeringer og
premisser som går fram av merknadene. Kommunestyret vedtar at fordelingen til enhetene skal
skje med netto driftsrammer.
10. Kommunestyret vedtar å oppta lån til investeringer som følger iht. tabell i saksfremstillingen.
Totalt låneopptak i budsjett 2013 til kommunale investeringer, inkludert selvkostområdene,
utgjør 32 756 000 kroner. I tillegg til ovennevnte lån opptas lån i Husbanken til startlån for
videre utlån stort 20 000 000 kroner.
Rådmannens forslag til økonomiplan for 2013 - 2016 samt investeringsplan for samme periode,
vedtas med følgende endringer samt merknader:
1.
Bunnfradraget ved utligning av eiendomsskatt økes med kr.100 000 til
kr.600 000.
a. Utbytte fra Agder Energi A/S og Avfall Sør A/S økes med kr.500
000.
2.
Overføring til investeringsbudsjett reduseres med kr.500 000.
3.
Maksimal låneopptak settes til kr.550 000 000.
4.
Rommene på korttidsavdelingen opprettholdes som enkeltrom.
5.
Kommunestyret vil avskaffe eiendomsskatten fra 1.jan.2016. Rådmannen
anmodes om å tilpasse driften av og budsjettene for kommunen i forhold til dette.
Driftsbudsjettet:
10.2 Barnevern
Rådmannens forslag på ramme 2013 - 2016:
Fellesforslagets forslag på ramme 2013 – 2016:

13 109 000.
12 809 000.

Kommunestyret vil vurdere barnevernets ramme på ny i revideringen av budsjettet til våren, og det
tas sikte på at det søkes om økte stillinger gjennom de midler som er avsatt i statsbudsjettet 2013.
Overføres 10.18 Psykisk helsearbeid og habilitering og øremerkes rusarbeid, lavterskelarbeid
Kommunestyret vil vurdere rammen til rusarbeidet på ny i revideringen av budsjettet etter at ny
ruspolitisk handlingsplan er vedtatt i 2013
10.10 Kulturenheten
Kontingentøkningen til kulturskolen skal i sin helhet tilfalle kulturskolens drift.
Investeringsplan 2013 – 2016:
Investeringsplanen endres tilsvarende slik at totale investeringer for alle områder, reduseres med kr.
31 000 000 til 146 040 000 for hele perioden.
Investeringer, Barnehage 2013:
Barnehageinvesteringer reduseres med 10 000 000.
Søkes å gjennomføres gjennom private utbygginger.
Kommunestyret er positive til en utvidelse av Vedderheia barnehage.

2015:
Barnehageinvesteringer reduseres med 21 000 000.
Søkes å gjennomføres gjennom private investeringer.
Tomtebo barnehage drives videre som i dag.
Kommunestyret ber om en sak der fremtidig bruk av Breiteigen vurderes, de lokaler Solstrålen
barnehage er plassert i dag.
Flertallet vil i utgangspunktet gå inn for en videreføring av ordningen med kontantstøtten.
Tjenesteutvalget ber rådmannen øke budsjettet til 17.maikomiteen med kr. 15 000,- og innarbeide
dette i budsjettet.
Søgne kommune ønsker å legge til rette for tomt for allmennyttige formål sentralt i Søgne (Søgne
menighet).
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Behandling formannskapet 5.12.12:
Notat fra kommunalsjef oppvekst ang. barnehageplasser ble utdelt i møtet.
Repr. Kjelland Larsen (AP) og repr. Berge (V) tok opp spørsmål om sin habilitet. p.g.a verv som styremedlem
i interkommunalt styre. . Begge representanter ble enstemmig erklært habile.
Repr.Berge (V) fremmet følgende fellesforslag på vegne av AP,V,SV:
«Rådmannens forslag til økonomiplan for 2013-2016 vedtas med følgende endringer/presiseringer:
Drift:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Eiendomskatten holdes på dagens nivå.
Tomtebo barnehage driftes videre.
Psykisk helse/habilitering får budsjettøkning med 0,6 mill. kr årlig.
Helsesøster får økt budsjett med 0,2 mill. kr årlig.
Kulturskolen får 0,2 mill. kr. i årlig budsjettøkning.
Kulturenheten får tilført 0,2 mill. kr årlig.

Inndekningen skjer ved at avdrag på lån reduseres.
Investering:
Søgne bygdemuseum får investeringsmidler på kr. 0,1 mill. . i 2013 og 2014.»
Repr. Andresen (H) fremmet følgende fellesforslag på vegne av H,KRF,FRP:
Rådmannens forslag til økonomiplan for 2013-2016 samt investeringsplan for samme periode, vedtas med
følgende endringer samt merknader:
1. Bunnfradraget ved utligning av eiendomskatt økes med kr 100.000 til kr. 600.000
2. Utbytte fra Agder energi AS og Avfall sør AS økes med kr. 500.000.

3.
4.
5.
6.

Overføring til investeringsbudsjett reduseres med kr. 500.000.
Maksimal låneopptak settes til kr. 550 mill. kr.
Rommene på korttidsavdelingen opprettholdes som enkeltrom.
Kommunestyret vil avskaffe eiendomskatten fra 1.1.2016. Rådmannen anmodes om å tilpasse driften
av og budsjettene for kommunen i forhold til dette.
Investeringsplan 2013-2016:
Barnehager kr. 0,Investeringsplanen endres tilsvarende slik at totale investeringer for alle områder, reduseres med kr. 31 mill.
kr. til kr. 146.040.000 mill. kr.for hele perioden.
Driftsbudsjettet:
10.2 Barnevern
Rådmannens forslag på ramme 2013 - 2016:
Fellesforslagets forslag på ramme 2013 – 2016:

13 109 000.
12 809 000.

Kommunestyret vil vurdere barnevernets ramme på ny i revideringen av budsjettet til våren, og det tas
sikte på at det søkes om økte stillinger gjennom de midler som er avsatt i statsbudsjettet 2013.
Overføres 10.18 Psykisk helsearbeid og habilitering og øremerkes rusarbeid, lavterskelarbeid
Kommunestyret vil vurdere rammen til rusarbeidet på ny i revideringen av budsjettet etter at ny
ruspolitisk handlingsplan er vedtatt i 2013
10.10
Kulturenheten
Kontingentøkningen til kulturskolen skal i sin helhet tilfalle kulturskolens drift.»
A. Kommunestyret vil i utgangspunktet gå inn for en videreføring av ordningen med kontantstøtten.
B. Kommunestyret ber rådmannen øke budsjettet til 17.maikomiteen med kr. 15 000,- og innarbeide
dette i budsjettet.
C. Søgne kommune ønsker å legge til rette for tomt for allmennyttige formål sentralt i Søgne (Søgne
menighet).
Ang. utbygging av barnehager i Søgne kommune:
På bakgrunn av
D. Sak om romsituasjonen ved korttids-/rehab-avdelingen-samhandlingsreformen utfordringer, sak
143/12.
E. Solstrålen barnehage disponerer midlertidig lokaler ved Breiteigen. Lokalene er i utgangspunktet
bygd som en enhet for pleie og omsorg.
F. I økonomiplan 2012-2016, kapittel 10.3 barnehager heter det:
«Inneværende år er det så mange ledige barnehageplasser totalt sett i kommunen at en ikke ser behov for å
opprette nye plasser, selv om en barnehage legger ned, Barnetallet i aldersgruppen er synkende og vil
antakelig være det i en periode fremover. Kommunen har passert en topp fra de årene veksten var stor. «
Se oversikt over fremskrevet folkemengde 1-5 år i perioden 2012-2016 for:
2012

2013

2014

2015

2016

Barn 1-5 år

774

753

759

752

771

G. For å holde de kommunale kostnadene nede planlegges det å utvide Sjøstjerna og Torvmoen
barnehager. Dette gir muligheter for å legge ned Tomtebo barnehage på sikt.
Forslag til investering barnehager i økonomiplanen 2013-2015:
2012

2013
10000

2014

2015
21000

2016

H. Vedderheia barnehage, som er en privat barnehage, har også søkt om å utvide med en avdeling.
Sjøstjerna og Torvmoen barnehager utvides ikke i 2013.
Vedderheia barnehage utvides ikke i 2013.
Tomtebo barnehage legges ikke ned i 2013.
Det nedsettes et arbeidsutvalg med 3 politikere som i samarbeid med administrasjonen vurderer fremtidig
bruk av lokalene på Breiteigen, slik at en får en avgjørelse mht. om lokalene skal disponeres av pleie- og
omsorgsenheten, eller om lokalene skal omdisponeres til barnehage. Det velges to politikere fra
tjenesteutvalget og en politiker fra formannskapet til arbeidsutvalget.
Arbeidsutvalget skal også vurdere nedleggelse av Tomtebo barnehage, På bakgrunn av de foran
nevnte vurderinger, skal arbeidsutvalget fremme forslag om utvidelse av hhv. Sjøstjerna, Torvmoen
og/eller Vedderheia barnehage, eventuelt finne andre løsninger.
OOOOOOOO
Repr. Jack Andersen (uavh) ble permittert og var ikke tilstede under votering. 6 repr. tilstede.

VOTERING:
Fellesforslaget fra Ap,V,SV fikk 2 stemmer og falt (AP,V) Fellesforslaget fra H,FRP,KRF ble vedtatt med 4
stemmer (H,KRF).
Formannskapets innstilling er dermed i samsvar med fellesforslaget fra H,FRP,KRF:
Rådmannens forslag til økonomiplan for 2013-2016 samt investeringsplan for samme periode, vedtas med
følgende endringer samt merknader:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bunnfradraget ved utligning av eiendomskatt økes med kr 100.000 til kr. 600.000
Utbytte fra Agder energi AS og Avfall sør AS økes med kr. 500.000.
Overføring til investeringsbudsjett reduseres med kr. 500.000.
Maksimal låneopptak settes til kr. 550 mill. kr.
Rommene på korttidsavdelingen opprettholdes som enkeltrom.
Kommunestyret vil avskaffe eiendomskatten fra 1.1.2016. Rådmannen anmodes om å tilpasse driften
av og budsjettene for kommunen i forhold til dette.

Investeringsplan 2013-2016:
Barnehager kr. 0,Investeringsplanen endres tilsvarende slik at totale investeringer for alle områder, reduseres med kr. 31 mill.
kr. til kr. 146.040.000 mill. kr.for hele perioden.
Driftsbudsjettet:
10.2 Barnevern
Rådmannens forslag på ramme 2013 - 2016:
Fellesforslagets forslag på ramme 2013 – 2016:

13 109 000.
12 809 000.

Kommunestyret vil vurdere barnevernets ramme på ny i revideringen av budsjettet til våren, og det tas
sikte på at det søkes om økte stillinger gjennom de midler som er avsatt i statsbudsjettet 2013.
Overføres 10.18 Psykisk helsearbeid og habilitering og øremerkes rusarbeid, lavterskelarbeid
Kommunestyret vil vurdere rammen til rusarbeidet på ny i revideringen av budsjettet etter at ny
ruspolitisk handlingsplan er vedtatt i 2013
10.10
Kulturenheten
Kontingentøkningen til kulturskolen skal i sin helhet tilfalle kulturskolens drift.»
A. Kommunestyret vil i utgangspunktet gå inn for en videreføring av ordningen med kontantstøtten.
B. Kommunestyret ber rådmannen øke budsjettet til 17.maikomiteen med kr. 15 000,- og innarbeide
dette i budsjettet.
C. Søgne kommune ønsker å legge til rette for tomt for allmennyttige formål sentralt i Søgne (Søgne
menighet).
Ang. utbygging av barnehager i Søgne kommune:
På bakgrunn av
D. Sak om romsituasjonen ved korttids-/rehab-avdelingen-samhandlingsreformen utfordringer, sak
143/12.
E. Solstrålen barnehage disponerer midlertidig lokaler ved Breiteigen. Lokalene er i utgangspunktet
bygd som en enhet for pleie og omsorg.
F. I økonomiplan 2012-2016, kapittel 10.3 barnehager heter det:
«Inneværende år er det så mange ledige barnehageplasser totalt sett i kommunen at en ikke ser behov for å
opprette nye plasser, selv om en barnehage legger ned, Barnetallet i aldersgruppen er synkende og vil
antakelig være det i en periode fremover. Kommunen har passert en topp fra de årene veksten var stor. «
Se oversikt over fremskrevet folkemengde 1-5 år i perioden 2012-2016 for:

Barn 1-5 år

2012
774

2013
753

2014
759

2015
752

2016
771

G. For å holde de kommunale kostnadene nede planlegges det å utvide Sjøstjerna og Torvmoen
barnehager. Dette gir muligheter for å legge ned Tomtebo barnehage på sikt.
Forslag til investering barnehager i økonomiplanen 2013-2015:
2012

2013
10000

2014

2015
21000

2016

H. Vedderheia barnehage, som er en privat barnehage, har også søkt om å utvide med en avdeling.
Sjøstjerna og Torvmoen barnehager utvides ikke i 2013.
Vedderheia barnehage utvides ikke i 2013.
Tomtebo barnehage legges ikke ned i 2013.
Det nedsettes et arbeidsutvalg med 3 politikere som i samarbeid med administrasjonen vurderer fremtidig
bruk av lokalene på Breiteigen, slik at en får en avgjørelse mht. om lokalene skal disponeres av pleie- og
omsorgsenheten, eller om lokalene skal omdisponeres til barnehage. Det velges to politikere fra
tjenesteutvalget og en politiker fra formannskapet til arbeidsutvalget.
Arbeidsutvalget skal også vurdere nedleggelse av Tomtebo barnehage, På bakgrunn av de foran nevnte
vurderinger, skal arbeidsutvalget fremme forslag om utvidelse av hhv. Sjøstjerna, Torvmoen og/eller
Vedderheia barnehage, eventuelt finne andre løsninger.

