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Av 7 medlemmer var 7 medlemmer til stede inkludert møtende vararepresentanter. Varaordfører
Helge Andresen (H) fungerte som ordfører i Åse Severinsen (H) sitt fravær. Sakskartet datert
27.11.13 omfattet PS 128/13-PS132/13. Sak PS 131/13 ettersendt 02.12.13. PS 129/13 Rådmannens
forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) behandlet etter PS 131/13. For
øvrig ingen merknader til innkalling eller sakskart.
Repr. Lohne (H) og repr. Andersen (Uavh.) forlot møtet før behandling av sak 132/13. Repr.
Christian Eikeland (FRP) møtte for repr. Andersen (Uavh.) i behandlingen av sak PS 132/13. Ingen
vararepresentant møtte for repr. Lohne (H).
Dokumenter lagt på bordet i møtet:
 Orientering fra Agder politidistrikt – endring av den administrative organiseringen
 Oversikt over bruk av konsulenttjenester og juridisk bistand i Søgne kommune (oversikten
også lagt ut på politikernes iPad 02.12.13).

 Høringssvar fra kommunalt foreldreutvalg på rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017
og årsbudsjett for 2014
Program
 Kl 09-09:40 - presentasjon av Kommunedelplan for sykkel ved Ingvild Møgster Lindaas fra
Statens vegvesen.
 Kl 09:40-11.40: Behandling av oppsatte saker.
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Helge Andresen
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PS 128/13 Godkjenning av protokoll fra møte 20.11.13
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 20.11.13

Saksprotokoll i Formannskapet - 04.12.2013
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 20.11.13

PS 129/13 Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014
(oppdatert)
Rådmannens forslag til vedtak (erstatter forslag i opprinnelig saksframlegg):
1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2014-2017. Driftsrammer og
investeringsbudsjett for 2014 i økonomiplanen 2014-2017 er kommunens årsbudsjett for
2014.
2. Kommunestyret vedtar å skrive ut eiendomsskatt i hele Søgne kommune i 2014, med 2
promille av takstgrunnlaget på hver eiendom med reduksjonsfaktor på 15% og 600 000
kroner i bunnfradrag.
3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn
for innkreving av skatt i budsjettåret 2014.
4. Rådmannens forslag til budsjett for Søgne kommune for 2014 vedtas med de
disponeringer og premisser som går fram av merknadene. Kommunestyret vedtar at
fordelingen til enhetene skal skje med netto driftsrammer. Rådmannen gis fullmakt til å
overføre budsjettbeløp mellom enhetene i saker som ikke er av prinsipiell betydning, og
som ikke er i strid med intensjonene i kommunestyrets budsjettvedtak.
5. Kommunestyret vedtar å oppta lån til investeringer ihht. tabell i saksfremstillingen.
Totalt låneopptak i budsjettet for 2014 utgjør 24 309 000 kroner. I tillegg til ovennevnte
lån opptas lån i Husbanken til startlån for videre utlån med 20 000 000 kroner.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 03.12.2013
Behandling:
Repr. Bakken (H) fremmet forslag likelydende tjenesteutvalgets innstilling:
Saken tas til orientering og fellesforslaget fra H, FRP og KRF sendes videre uten realitetsbehandling.

Fellesforslag fra H, FRP og KRF
Endringer til budsjett 2014, drift:
1. Eiendomsskatt
Bunnfradraget ved utregning av eiendomsskatt økes med kr 100.000 til kr. 700.000
Kostnad: kr 800.000-,
2. Følgende kuttforslag i rådmannens forslag reverseres:
a).
Reduksjon Smia
b).
Reduksjon kontantstøtte
c).
Økte gebyrer, Arealenheten
d).
Innstramming psykisk helse og hab.
e).
Redusert bemanningsnorm, Søgne omsorgssenter
f)
Tilskudd Agder Folkehøyskole
g)
Reduksjon menigheten og andre trossamfunn
Ny Stortingsprop. til statsbudsjett
3. Følgende rammer styrkes ihht. Rådmannens forslag:
a).
Øremerkede tiltak, rusplanen
b).
Enhet for helse
- Reduserte ventelister, driftstilskudd fysioterapeut (50 %)
- Psykologtilbud i skolen
c).
Felles skole, utredning av skolestruktur
SUM:
4.

Forslag til inndekning, endringer ihht. Rådmannens forslag
a). Redusert budsjett, brøyting
b). Effektivisering i administrasjon
(sentraladministrasjonen, adm.avdelingen og teknisk)
c). Redusert avdrag
d). Redusert overføring til investeringer
e). Økt utbytte fra Agder Energi
SUM:

kr 300.000
kr 500.000
kr 500.000
kr 200.000
kr 1.100.000
kr 10.000
kr 50.000
kr 1.400.000
kr.200.000
kr 190.000
kr 120.000
kr 30.000
Kr.5.400.000
kr 150.000
kr 2.000.000
kr 1.000.000
kr 1.350.000
kr. 900.000
kr.5.400.000

5. Verbalforslag til driftsbudsjettet
a).
Servicegruppen videreutvikles i tettere samarbeid med NAV.
b).
Rådmannen bes å ta en gjennomgang av institusjonstjenesten med tanke på økt
effektivisering uten at kvaliteten på tjenesten reduseres. Sak fremlegges for politisk
behandling i 2014.
c).
Rådmannen bes om å fortsette med kommunal kontantstøtte frem til en eventuell
statlig gjeninnføring av kontantstøtte for 2 åringer.
6. Endringer til investeringsbudsjettet i økonomiplanen
Investeringsbudsjettet reduseres totalt med kr 14 000 000.
a). Totale investeringer til Mesta-tomten fordeles slik:
Reduksjon i 2014:
1.000.000
Reduksjon i 2015:
15.000.000

Totale investeringer i Mesta-tomten blir med endringene totalt kr. 14 000 000.
b). Rehabilitering kommunale bygg:
Økes med kr.2.000.000.
7. Følgende utredes i 2014
Kommunestyret ber om en utredning av konsekvenser og muligheter for følgende endring av
skolestrukturen i Søgne:
-

Utbygging av ny ungdomsskole på Tangvall med 500-550 elevplasser.
Flytte Lunde skole til Tinntjønn, reversere vedtatt utbygging på Lunde skole på 90
millioner.
Utvidelse av dagens Tinntjønn skole for å ta imot økt kapasitet.
Eventuelt salg av dagens skoletomt på Masta (Lunde skole).
Alternativt å beholde Lunde skole som 1-4 skole, og Tinntjønn som 5-7 skole.

Redusert investeringsramme reduserer nødvendige låneopptak for bygging av ny skole på
Tangvall.
8. Økonomiplanen
I økonomiplanen for år 2015, 2016 og 2017 reduseres overføringer til investeringer dersom
tiltak gjort i budsjett 2014 får økonomiske endringer de påfølgende år i forhold til balanse.»
Repr. Kjelland Larsen (AP) fremmet forslag:
Saken tas til orientering og fellesforslag til AP, V og SV sendes videre uten realitetsbehandling.

1. Følgende styrkes i forhold til rådmannens forslag:
a. Reduksjon Smia
b. Psykisk helse og hab.
c. Søgne omsorgssenter
d. Rusplanen
e. Helsesøster
f. Kultur
g. Terapibasseng
h. Kirkens SOS
SUM
Ny Stortingsprop. til statsbudsjett
SUM:
2. Forslag til inndekning
a. Reduserte avdrag:
b. Reduserte overføringer investeringer
c. Økt utbytte Agder Energi
d. Redusert brøytebudsjett
SUM:

kr 300.000
kr 200.000
kr 600.000
kr 200.000
kr 300.000
kr 100.000
kr 240.00
kr 40.000
kr 1.980.000
kr 1.400.000
Kr.3.380.000
kr 1.300.000
kr 1.000.000
kr 900.000
kr 200.000
Kr.3.400.000

Are Herdlevær ba om at følgende følger protokollen:
Det innkalles til drøftingsmøte med de tillitsvalgte om budsjettet etter at budsjettet er behandlet i
formannskapet
Votering:

Høyre og AP sine forslag ble enstemmig vedtatt oversendt formannskapet uten realitetsbehandling.

Innstilling:
Saken tas til orientering og fellesforslagene fra hhv H, FRP og KRF og AP, V og SV sendes videre til
formannskapet uten realitetsbehandling.

Saksprotokoll i Formannskapet - 04.12.2013
Behandling:
Dokumenter lagt på bordet i møtet:
 Oversikt over bruk av konsulenttjenester og juridisk bistand i Søgne kommune (oversikten også lagt
ut på politikernes iPad 02.12.13).
 Høringssvar fra kommunalt foreldreutvalg på rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og
årsbudsjett for 2014
Presentasjon av rådmann Holum i forkant av behandlingen.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannens forslag til vedtak (erstatter forslag i opprinnelig saksframlegg):
1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2014-2017. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2014 i
økonomiplanen 2014-2017 er kommunens årsbudsjett for 2014.
2. Kommunestyret vedtar å skrive ut eiendomsskatt i hele Søgne kommune i 2014, med 2 promille av
takstgrunnlaget på hver eiendom med reduksjonsfaktor på 15% og 600 000 kroner i bunnfradrag.
3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving
av skatt i budsjettåret 2014.
4. Rådmannens forslag til budsjett for Søgne kommune for 2014 vedtas med de disponeringer og
premisser som går fram av merknadene. Kommunestyret vedtar at fordelingen til enhetene skal skje
med netto driftsrammer. Rådmannen gis fullmakt til å overføre budsjettbeløp mellom enhetene i saker
som ikke er av prinsipiell betydning, og som ikke er i strid med intensjonene i kommunestyrets
budsjettvedtak.
5. Kommunestyret vedtar å oppta lån til investeringer ihht. tabell i saksfremstillingen. Totalt låneopptak
i budsjettet for 2014 utgjør 24 309 000 kroner. I tillegg til ovennevnte lån opptas lån i Husbanken til
startlån for videre utlån med 20 000 000 kroner.
Fellesforslagene fra hhv H, FRP og KRF og AP, V og SV er sendt videre til formannskapet uten
realitetsbehandling i tjenesteutvalget og administrasjonsutvalget.
Fellesforslag fra H, FRP og KRF
Endringer til budsjett 2014, drift:
4. Eiendomsskatt
Bunnfradraget ved utregning av eiendomsskatt økes med kr 100.000 til kr. 700.000
Kostnad: kr 800.000-,
5. Følgende kuttforslag i rådmannens forslag reverseres:
a).
Reduksjon Smia
b).
Reduksjon kontantstøtte
c).
Økte gebyrer, Arealenheten
d).
Innstramming psykisk helse og hab.

kr
kr
kr
kr

300.000
500.000
500.000
200.000

e).
f)
g)

Redusert bemanningsnorm, Søgne omsorgssenter
Tilskudd Agder Folkehøyskole
Reduksjon menigheten og andre trossamfunn

kr 1.100.000
kr 10.000
kr 50.000

Ny Stortingsprop. til statsbudsjett

kr 1.400.000

6. Følgende rammer styrkes ihht. Rådmannens forslag:
a).
Øremerkede tiltak, rusplanen
b).
Enhet for helse
- Reduserte ventelister, driftstilskudd fysioterapeut (50 %)
- Psykologtilbud i skolen
c).
Felles skole, utredning av skolestruktur
SUM:
4.

Forslag til inndekning, endringer ihht. Rådmannens forslag
a). Redusert budsjett, brøyting
b). Effektivisering i administrasjon
(sentraladministrasjonen, adm.avdelingen og teknisk)
c). Redusert avdrag
d). Redusert overføring til investeringer
e). Økt utbytte fra Agder Energi
SUM:

kr.200.000
kr 190.000
kr 120.000
kr 30.000
Kr.5.400.000
kr 150.000
kr 2.000.000
kr 1.000.000
kr 1.350.000
kr. 900.000
kr.5.400.000

9. Verbalforslag til driftsbudsjettet
a).
Servicegruppen videreutvikles i tettere samarbeid med NAV.
b).
Rådmannen bes å ta en gjennomgang av institusjonstjenesten med tanke på økt effektivisering
uten at kvaliteten på tjenesten reduseres. Sak fremlegges for politisk behandling i 2014.
c).
Rådmannen bes om å fortsette med kommunal kontantstøtte frem til en eventuell statlig
gjeninnføring av kontantstøtte for 2 åringer.
10. Endringer til investeringsbudsjettet i økonomiplanen
Investeringsbudsjettet reduseres totalt med kr 14 000 000.
a). Totale investeringer til Mesta-tomten fordeles slik:
Reduksjon i 2014:
1.000.000
Reduksjon i 2015:
15.000.000
Totale investeringer i Mesta-tomten blir med endringene totalt kr. 14 000 000.
b). Rehabilitering kommunale bygg:
Økes med kr.2.000.000.
11. Følgende utredes i 2014
Kommunestyret ber om en utredning av konsekvenser og muligheter for følgende endring av
skolestrukturen i Søgne:
-

Utbygging av ny ungdomsskole på Tangvall med 500-550 elevplasser.
Flytte Lunde skole til Tinntjønn, reversere vedtatt utbygging på Lunde skole på 90 millioner.
Utvidelse av dagens Tinntjønn skole for å ta imot økt kapasitet.
Eventuelt salg av dagens skoletomt på Masta (Lunde skole).
Alternativt å beholde Lunde skole som 1-4 skole, og Tinntjønn som 5-7 skole.

Redusert investeringsramme reduserer nødvendige låneopptak for bygging av ny skole på Tangvall.
12. Økonomiplanen
I økonomiplanen for år 2015, 2016 og 2017 reduseres overføringer til investeringer dersom tiltak
gjort i budsjett 2014 får økonomiske endringer de påfølgende år i forhold til balanse.»

Fellesforslag fra AP, V og SV:
Følgende styrkes i forhold til rådmannens forslag:
e. Reduksjon Smia
f. Psykisk helse og hab.
g. Søgne omsorgssenter
h. Rusplanen
i. Helsesøster
j. Kultur
k. Terapibasseng
l. Kirkens SOS
SUM
Ny Stortingsprop. til statsbudsjett
SUM:
3. Forslag til inndekning
a. Reduserte avdrag:
b. Reduserte overføringer investeringer
c. Økt utbytte Agder Energi
d. Redusert brøytebudsjett
SUM:

kr 300.000
kr 200.000
kr 600.000
kr 200.000
kr 300.000
kr 100.000
kr 240.000
kr 40.000
kr 1.980.000
kr 1.400.000
Kr.3.380.000
kr 1.300.000
kr 1.000.000
kr 900.000
kr 200.000
Kr.3.400.000

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Rådmannens forslag fikk ingen stemmer.
 Fellesforslaget fra FRP, H og KRF satt opp mot fellesforslag fra AP, V og SV. Fellesforslag fra FRP,
H og KRF vedtatt med 5 stemmer (H, KRF, UAVH.) mot 2 stemmer (AP, V).

Innstilling:
Endringer til budsjett 2014, drift:
1. Eiendomsskatt
Bunnfradraget ved utregning av eiendomsskatt økes med kr 100.000 til kr. 700.000
Kostnad: kr 800.000-,
2. Følgende kuttforslag i rådmannens forslag reverseres:
a).
Reduksjon Smia
b).
Reduksjon kontantstøtte
c).
Økte gebyrer, Arealenheten
d).
Innstramming psykisk helse og hab.
e).
Redusert bemanningsnorm, Søgne omsorgssenter
f)
Tilskudd Agder Folkehøyskole
g)
Reduksjon menigheten og andre trossamfunn
Ny Stortingsprop. til statsbudsjett
3. Følgende rammer styrkes ihht. Rådmannens forslag:
a).
Øremerkede tiltak, rusplanen
b).
Enhet for helse
- Reduserte ventelister, driftstilskudd fysioterapeut (50 %)
- Psykologtilbud i skolen
c).
Felles skole, utredning av skolestruktur

kr 300.000
kr 500.000
kr 500.000
kr 200.000
kr 1.100.000
kr 10.000
kr 50.000
kr 1.400.000
kr.200.000
kr 190.000
kr 120.000
kr 30.000

SUM:
4.

Forslag til inndekning, endringer ihht. Rådmannens forslag
a). Redusert budsjett, brøyting
b). Effektivisering i administrasjon
(sentraladministrasjonen, adm.avdelingen og teknisk)
c). Redusert avdrag
d). Redusert overføring til investeringer
e). Økt utbytte fra Agder Energi
SUM:

Kr.5.400.000
kr 150.000
kr 2.000.000
kr 1.000.000
kr 1.350.000
kr. 900.000
kr.5.400.000

5. Verbalforslag til driftsbudsjettet
a).
Servicegruppen videreutvikles i tettere samarbeid med NAV.
b).
Rådmannen bes å ta en gjennomgang av institusjonstjenesten med tanke på økt effektivisering
uten at kvaliteten på tjenesten reduseres. Sak fremlegges for politisk behandling i 2014.
c).
Rådmannen bes om å fortsette med kommunal kontantstøtte frem til en eventuell statlig
gjeninnføring av kontantstøtte for 2 åringer.
6. Endringer til investeringsbudsjettet i økonomiplanen
Investeringsbudsjettet reduseres totalt med kr 14 000 000.
a). Totale investeringer til Mesta-tomten fordeles slik:
Reduksjon i 2014:
1.000.000
Reduksjon i 2015:
15.000.000
Totale investeringer i Mesta-tomten blir med endringene totalt kr. 14 000 000.
b). Rehabilitering kommunale bygg:
Økes med kr.2.000.000.
7. Følgende utredes i 2014
Kommunestyret ber om en utredning av konsekvenser og muligheter for følgende endring av
skolestrukturen i Søgne:
-

Utbygging av ny ungdomsskole på Tangvall med 500-550 elevplasser.
Flytte Lunde skole til Tinntjønn, reversere vedtatt utbygging på Lunde skole på 90 millioner.
Utvidelse av dagens Tinntjønn skole for å ta imot økt kapasitet.
Eventuelt salg av dagens skoletomt på Masta (Lunde skole).
Alternativt å beholde Lunde skole som 1-4 skole, og Tinntjønn som 5-7 skole.

Redusert investeringsramme reduserer nødvendige låneopptak for bygging av ny skole på Tangvall.
8. Økonomiplanen
I økonomiplanen for år 2015, 2016 og 2017 reduseres overføringer til investeringer dersom tiltak gjort
i budsjett 2014 får økonomiske endringer de påfølgende år i forhold til balanse.»

PS 130/13 Kommunedelplan for sykkel - offentlig ettersyn og høring
Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel plan- og bygningsloven § 11-14 legges kommunedelplan for sykkel bestående av
plankart, bestemmelser, planbeskrivelse, konsekvensutredning ut på offentlig ettersyn og høring i
samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser.

Saksprotokoll i Formannskapet - 04.12.2013
Behandling:
Ingvild Møgster Lindaas fra Statens vegvesen orienterte og svarte på spørsmål i forkant av
behandlingen.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel plan- og bygningsloven § 11-14 legges kommunedelplan for sykkel bestående av
plankart, bestemmelser, planbeskrivelse, konsekvensutredning ut på offentlig ettersyn og høring i
samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser.
Et enstemmig formannskap fattet følgende vedtak.

Vedtak:
Saken realitetsbehandles etter nyttår. Planen med kart sendes formannskapets medlemmer i papir.

PS 131/13 Utvidelse av Langenes Fiskerikai
Rådmannens forslag til vedtak:
Alternativ 1:
1. Det arbeides ikke videre med utbygging av ny fiskerihavn på Langenes.
2. Det settes i gang et arbeide med sikte på salg av eiendommen.
Alternativ 2:
1. Kommunen bygger ut på Langenes i tråd med skissert forslag under forutsetning av at det er
tilstrekkelig etterspørsel ved en pris på 2 860 kroner (alternativ 2 i saksframlegget), og at
brukerne gir tilstrekkelige garantier for leie i minimum fem år.
2. Hvis det ikke oppnås garantier for utleie i tråd med konklusjonspunkt 1 settes det i gang et arbeide
med sikte på salg av eiendommen.

Saksprotokoll i Formannskapet - 04.12.2013
Behandling:
Økonomisjef Ståle Øverland orienterte om kostnadsberegningen av de ulike alternativene og svarte på
spørsmål.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Alternativ 1:
1. Det arbeides ikke videre med utbygging av ny fiskerihavn på Langenes.
2. Det settes i gang et arbeid med sikte på salg av eiendommen.
Alternativ 2:
1. Kommunen bygger ut på Langenes i tråd med skissert forslag under forutsetning av at det er
tilstrekkelig etterspørsel ved en pris på 2 860 kroner (alternativ 2 i saksframlegget), og at brukerne
gir tilstrekkelige garantier for leie i minimum fem år.
2. Hvis det ikke oppnås garantier for utleie i tråd med konklusjonspunkt 1 settes det i gang et arbeid med
sikte på salg av eiendommen.

Repr. Kjelland Larsen (AP) fremmet utsettelsesforslag:
Behandling av saken utsettes og behandles i første møte i formannskap etter nyttår.

Votering:
Utsettelsesforslaget vedtatt med 4 stemmer med 3 stemmer (H).
Vedtak:
Behandling av saken utsettes og behandles i første møte i formannskap etter nyttår.

PS 132/13 Eventuelt 04.12.13

Saksprotokoll i Formannskapet - 04.12.2013
Behandling:
Repr. Lohne (H) og repr. Andersen (Uavh.) forlot møtet før behandling av sak 132/13. Repr. Christian
Eikeland (FRP) møtte for repr. Andersen (Uavh.) i behandlingen av sak PS 132/13. Ingen vararepresentant
møtte for repr. Lohne (H).


Orientering fra Agder politidistrikt – endring av den administrative organiseringen lagt på bordet i
møtet.
Vedtak:
Saken tas til orientering.
Rådmann Holum:
 Orienterte om ordning om premieavvik og anbefalte at ordningen avvikles. Formannskapet ga sin
tilslutning til at administrasjonen avvikler ordningen
 Orienterte om brev fra Hellesund vel.
Formannskapet fattet enstemmig vedtak:
Vedtak:
Administrasjonen sender et administrativt svar.

