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NB: endring i rekkefølge for behandling av saker, kan ved behov bli endret under møtet.

U.off.

PS 130/14 Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet 19.11.14
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 19. november 2014.

Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2014
Behandling:
Repr. Andersen (H): feil navn og partitilhørighet på representanten under eventuelt- sak om Åros. Ingen
merknader.

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 19. november 2014 med merknader fremkommet i møtet

PS 131/14 Referatsaker 03.12.14
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2014
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

RS 30/14 Uttalelse fra Kommunalt Foreldreutvalg i forbindelse med
økonomiplan 2015-18 2014/2313
PS 132/14 Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2015-2018. Driftsrammer og
investeringsbudsjett for 2015 i økonomiplanen 2015-2018 er kommunens årsbudsjett for
2015.
2. Kommunestyret vedtar å skrive ut eiendomsskatt i hele Søgne kommune i 2015, med 2
promille av takstgrunnlaget på hver eiendom med reduksjonsfaktor på 15% og 700 000
kroner i bunnfradrag.
3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn
for innkreving av skatt i budsjettåret 2015.

4. Rådmannens forslag til budsjett for Søgne kommune for 2015 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 2015 utgjør 71 055 000 kroner. I tillegg til ovennevnte
lån opptas lån i Husbanken til startlån for videre utlån med 10 000 000 kroner.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 17.11.2014
Behandling:
Eldrerådet hadde følgene enstemmig merknad til økonomiplanen 2015-2018.
Innstilling:
Eldrerådet mener at økonomiplanen 2015 -2018 har mange positive sider. Vi er fornøyd med at
dagtilbudet for demente vil bli styrket fra neste år. Vi håper vi med dette får vekk ventelister på
tilbudet.
Videre er vi glad for at 30 omsorgsboliger vil bli ferdigstilt innen 2017.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 18.11.2014
Behandling:
Kun 2 av 5 medlemmer møtte. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne var dermed ikke
beslutningsdyktige og kunne ikke behandle saken.

Saksprotokoll i Formannskapet - 19.11.2014
Behandling:
Saken forelagt formannskapet kun til orientering.
Rådmann Kim Høyer Holum, Kommunalsjef Torkjell Tofte og økonomisjef Ståle Øverland svarte på
spørsmål fra formannskapet.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 25.11.2014
Behandling:
1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2015-2018. Driftsrammer og investeringsbudsjett for
2015 i økonomiplanen 2015-2018 er kommunens årsbudsjett for 2015.
2. Kommunestyret vedtar å skrive ut eiendomsskatt i hele Søgne kommune i 2015, med 2 promille
av takstgrunnlaget på hver eiendom med reduksjonsfaktor på 15% og 700 000 kroner i
bunnfradrag.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for
innkreving av skatt i budsjettåret 2015.
4. Rådmannens forslag til budsjett for Søgne kommune for 2015 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 2015 utgjør 71 055 000 kroner. I tillegg til ovennevnte lån opptas lån
i Husbanken til startlån for videre utlån med 10 000 000 kroner.

Innstilling:
Administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til vedtak til orientering.
Enstemmig innspill (fremmet av arbeidstakerorganisasjonene og repr. Kjelland Larsen (AP))
følger videre med i arbeidet med årsbudsjett 2015.
Arbeidstakerorganisasjonene:
Arbeidstakerorganisasjonene har følgende merknader til budsjett 2015:
1. I store trekk syntes vi budsjettet virker gjennomarbeidet og bra
2. Vi er bekymret over planlagt nedtrapping av «arbeid for trygd» - grupper. Ikke
minst konsekvensene dette vil gi for de som skal følge opp klientene mens de utfører
sitt ordinære arbeid.
3. Vi er kritiske til at budsjettet for 2015 innebærer et reelt kutt på 2 årsverk i enhet
for institusjonstjenester. Dette bør komme tydelig frem i budsjettet. Vi mener
enheten vil få uforsvarlige rammer med dette kuttet.
Arbeidstakerorganisasjonene:
Det må legges inn penger i budsjettet for 2015, som gjør et mulig å fjerne korte vakter for
turnusene i PLO.
Arbeid oftere enn hver 3. søndag bør belønnes økonomisk. (Jfr. dom i arbeidsretten
Repr. Kjelland Larsen (AP):
Administrasjonsutvalget anbefaler at kommunen tar inn flere lærlinger.Saksprotokoll i

Tjenesteutvalget - 26.11.2014
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2015-2018. Driftsrammer og investeringsbudsjett for
2015 i økonomiplanen 2015-2018 er kommunens årsbudsjett for 2015.
2. Kommunestyret vedtar å skrive ut eiendomsskatt i hele Søgne kommune i 2015, med 2
promille av takstgrunnlaget på hver eiendom med reduksjonsfaktor på 15% og 700 000
kroner i bunnfradrag.
3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for
innkreving av skatt i budsjettåret 2015.

4. Rådmannens forslag til budsjett for Søgne kommune for 2015 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 2015 utgjør 71 055 000 kroner. I tillegg til ovennevnte lån opptas
lån i Husbanken til startlån for videre utlån med 10 000 000 kroner.
Rådmannen endret innstilling med følgende korreksjoner, slik:
Som følge av avtale mellom Høyre, FrP, KrF og Venstre om endringer i Regjeringens forslag til budsjett vil
rådmannen foreslå følgende endringer fra forslag fremlagt 12. november (reduserte utgifter til forsikring
skyldes ny avtale med lavere priser):
Økning av rammetilskudd
Sum økte inntekter (Budsjettskjema 1A)
Redusert foreldrebetaling, barnehager
Økt tilskudd, ressurskrevende brukere
Reduserte utgifter til forsikring
Netto reduserte utgifter (Budsjettskjema 1B)
Økt overføring fra drift til investering

2015
867 000
867 000

2016-2018
1 140 000
1 140 000

417 000
-200 000
-350 000
-133 000

100 000
-200 000
-350 000
-450 000

1 000 000

1 590 000

Endringene vil bli innarbeidet i rådmannens forslag til vedtak før Kommunestyrets behandling.
Mer detaljert oppstilling:
Barnehage: 2 600 flere plasser/mer fleksibelt opptak
Barnehage: Foreldremoderasjon fra 1/5 istf. fra 1/8,
inntektsgrense økt til 473 000 kroner.
Barnehage: Realøkning av foreldrebetaling skyves til 1/5
Rusarbeid i kommunene – gjøres øremerket
Styrking av helsestasjon og skolehelsetjenesten
Sum økte inntekter (Budsjettskjema 1A)
Redusert foreldrebetaling, barnehager
Økt tilskudd, ressurskrevende brukere
Reduserte utgifter til forsikring
Netto reduserte utgifter (Budsjettskjema 1B)
Økt overføring fra drift til investering




2015

2016-2018

880 000

1 153 000

-188 000
175 000
867 000

-188 000
175 000
1 140 000

417 000
-200 000
-350 000
-133 000

100 000
-200 000
-350 000
-450 000

1 000 000

1 590 000

Rammetilskuddet økes med ca. 460 000 kroner i 2015 for å gi rom til flere barnehageplasser (mer
fleksibelt opptak). Dette foreslås ikke fordelt til barnehage fordi Søgne kommune allerede har lagt til
rette for opptak utover det som er påkrevd.
Rammetilskuddet økes med ca. 420 000 kroner for å kompensere for at foreldrebetalingen i
barnehage øker mindre enn foreslått av Regjeringen. Dette foreslås tilført barnehageenhetens
budsjett.








Rammetilskuddet reduseres med 188 000 kroner fordi deler av bevilgningen til rusarbeid i
kommunene omgjøres til en øremerket ordning. Det foreslås ikke tilsvarende reduksjon i rammen til
enhet for psykisk helsearbeid og habilitering.
Rammetilskuddet økes med 175 000 kroner til styrking av helsestasjon og skolehelsetjeneste. Som
følge av at rådmannen allerede har foreslått en betydelig styrking i 2015, og ytterligere økninger fra
2016, foreslås ikke dette tilført helseenheten.
Regjeringens foreslåtte innstramning i tilskudd til ressurskrevende reverseres. Dette anslås å øke
Søgne kommunes inntekter med ca. 200 000 kroner.
Kommunens forsikring har vært ute på anbud. Som følge av redusert pris foreslås bevilgningen
redusert med 350 000 kroner, dvs. at den foreslåtte økningen reduseres fra 400 000 til 50 000 kroner.

Repr. Christian Eikeland (Frp) foreslo følgende:

FrPs forslag til endringer i budsjettet 2015 og økonomiplan 2015-2018
Drift: (tall i 1000)
Endringer i forhold til rådmannens forslag

1 Eiendomsskatt

2015

2016

2017

2018

1000

1000

1000

1000

2200

2200

500

500

500

2000

2000

2000

2 Fjerne e-skatt, verk/bruk
3 Felles Skole

420

4 Servicegruppa

500

5 Areal
6 Ingeniørvesenet

250

250

250

250

7 Driftstilskudd fysio

190

190

190

190

SUM

2360

3940

6140

6140

Forklaring i tekst:
1. Bunnfradraget økes til 800.000.
2. Eiendomsskatten på verk og bruk ønskes fjernet helt fra 2017. Dette er et signal til ny etablerende
næringsliv, samt til de bedrifter som fra før av skaper mange arbeidsplasser i kommunen. Grovt
sett tar kommunen inn ca. 1,5 millioner kr fra 6 bedrifter, inntil kr. 800.000 fra 150 forskjellige
bedrifter og inntil kr 40.000 fra 40 mindre bedrifter
3. Felles skole økes med midler til ungdomskolene, tiltak rettet mot skolenes utfordringer knyttet til
elevgrupper.
4. Servicegruppen legges ikke ned i 2015. I 2015 gjøres det en vurdering på hvordan
servicegruppen kan organiseres i fremtiden, eller om man kan vurdere en alternativ organisering.
Dersom det er naturlig å legge ned servicegruppen i 2015, settes det av tilsvarende sum til
lignende og fremtidige prosjekter innenfor rus og psykiatri.
5. Det innføres ikke selvkost på gebyrer fra 2016

6. Formannskapet har vedtatt at kommunen ikke skal omgjøre offentlige veier til private. Dette er
ikke tatt med i rådmannens forslag til økonomiplan
Forslag til inndekning:
Endringer i forhold til rådmannens forslag
2015

2017

2018

500

500

1000

2000

2000

1000

1000

1000

1000

5 Ikke prisvekst

760

760

760

760

6 Mindre til investering

500

1180

1880

1880

2360

3940

6140

6140

1 Kultur

2016

100

2 NAV
3 Vedl. av eiendom
4 Sentraladm

SUM
Forklaring i tekst:

1. Det bevilges ikke midler til lekeplass, SGP og til bygdemuseum. Behandlingen av kulturplanen vil tilsi
hva som er nødvendig i forhold til bygdemuseet
2. Sosialhjelpen økes ikke fra 2017. Flere i prosjektet «arbeid for sosialhjelp» kan redusere antall
sosialhjelpsmottakere, etter erfaringer gjort i andre kommuner.
3. Vedlikehold av eiendom er i rådmannens forslag flyttet fra investering til drift. Dette flyttes tilbake til
investeringer.
4. Sentraladministrasjonen reduserer sin rammeøkning med 1 million i forhold til rådmannens forslag.
5. Det legges ikke inn prisvekst i enheter som ikke berører oppvekst, pleie, omsorg og helse.
(administrasjonsavdelingen, kulturenheten, kvalifiseringsenheten, ingeniørvesenet,
arealenheten, eiendomsenheten, sentraladministrasjonen)
6. Det overføres mindre til investeringer. På Investeringsbudsjettet oppjusteres salgsinntekter
tilsvarende.
INVESTERINGSBUDSJETTET/VERBALFORSLAG
-

Kr 500 000 tiltenkt seil/tak over amfiet ved SGP omdisponeres til utearealer ved skolene,
Uteområder skole

-

Budsjettpost rehabilitering kommunale bygg, Salemsveien 24 og kjøp og utvikling av eiendom
sees i en sammenheng, og anvendes etter størst behov. I driftsbudsjettet reduseres avsatte
midler til vedlikehold, denne sees i sammenheng med denne fellesposten.
Til sammen er det avsatt kr 37 millioner til kommunens utbedringer, vedlikehold og kjøp av
eiendommer.
Eventuelle salg av eiendommer som ikke er nevnt i rådmannens eller dette budsjett forslag
kan styrke eiendomsenhetens vedlikeholdsbudsjett.

Kommunestyret ber administrasjonen vurdere samarbeid andre kommuner hva angår
landbruksforvaltningen, og fremlegge en politisk sak innen utgangen av mai 2015
Repr. Per Kjær (SV) fremmet følgende forslag:
1. Bygging/rehabilitering av flyktningeboliger settes på investeringsbudsjettet snarest.
2. Ordningen med kommunal kontantstøtte avvikles fra 1. august-15.
3. Tomtebo barnehage legges ikke ned før det kommunale tilbudet erstattes vest for Tangvall.
Repr. Janette Kleivset (Krf) fremmet forslag til endringer i budsjettet:
Kr 500.000 tiltenkt seil/tak over amfiet ved SGP omdisponeres til flytting av bygdemuseet fra Lunde til
kultursenteret på SGP.

Innstilling:
Rådmannens forslag tas til orientering.
Forslagene fra representantene ble fremlagt uten realitetsvotering, og følger saken videre i den politiske
behandlingen.

Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2014
Behandling:
Økonomisjef Ståle Øverland orienterte om endringene i rådmannens forslag som følge av
budsjettavtale mellom Høyre, FrP, KrF og Venstre om endringer i Regjeringens forslag til budsjett.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2015-2018. Driftsrammer og investeringsbudsjett for
2015 i økonomiplanen 2015-2018 er kommunens årsbudsjett for 2015.
2. Kommunestyret vedtar å skrive ut eiendomsskatt i hele Søgne kommune i 2015, med 2
promille av takstgrunnlaget på hver eiendom med reduksjonsfaktor på 15% og 700 000
kroner i bunnfradrag.
3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for
innkreving av skatt i budsjettåret 2015.
4. Rådmannens forslag til budsjett for Søgne kommune for 2015 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 2015 utgjør 71 055 000 kroner. I tillegg til ovennevnte lån opptas
lån i Husbanken til startlån for videre utlån med 10 000 000 kroner.
I tjenesteutvalget 26.11.14 endret rådmannen innstilling med følgende korreksjoner, slik:
Som følge av avtale mellom Høyre, FrP, KrF og Venstre om endringer i Regjeringens forslag til budsjett vil
rådmannen foreslå følgende endringer fra forslag fremlagt 12. november (reduserte utgifter til forsikring
skyldes ny avtale med lavere priser):

Økning av rammetilskudd
Sum økte inntekter (Budsjettskjema 1A)
Redusert foreldrebetaling, barnehager
Økt tilskudd, ressurskrevende brukere
Reduserte utgifter til forsikring
Netto reduserte utgifter (Budsjettskjema 1B)
Økt overføring fra drift til investering

2015
867 000
867 000

2016-2018
1 140 000
1 140 000

417 000
-200 000
-350 000
-133 000

100 000
-200 000
-350 000
-450 000

1 000 000

1 590 000

Endringene vil bli innarbeidet i rådmannens forslag til vedtak før Kommunestyrets behandling.
Mer detaljert oppstilling:
Barnehage: 2 600 flere plasser/mer fleksibelt opptak
Barnehage: Foreldremoderasjon fra 1/5 istf. fra 1/8,
inntektsgrense økt til 473 000 kroner.
Barnehage: Realøkning av foreldrebetaling skyves til 1/5
Rusarbeid i kommunene – gjøres øremerket
Styrking av helsestasjon og skolehelsetjenesten
Sum økte inntekter (Budsjettskjema 1A)
Redusert foreldrebetaling, barnehager
Økt tilskudd, ressurskrevende brukere
Reduserte utgifter til forsikring
Netto reduserte utgifter (Budsjettskjema 1B)
Økt overføring fra drift til investering











2015

2016-2018

880 000

1 153 000

-188 000
175 000
867 000

-188 000
175 000
1 140 000

417 000
-200 000
-350 000
-133 000

100 000
-200 000
-350 000
-450 000

1 000 000

1 590 000

Rammetilskuddet økes med ca. 460 000 kroner i 2015 for å gi rom til flere barnehageplasser (mer
fleksibelt opptak). Dette foreslås ikke fordelt til barnehage fordi Søgne kommune allerede har lagt til
rette for opptak utover det som er påkrevd.
Rammetilskuddet økes med ca. 420 000 kroner for å kompensere for at foreldrebetalingen i
barnehage øker mindre enn foreslått av Regjeringen. Dette foreslås tilført barnehageenhetens
budsjett.
Rammetilskuddet reduseres med 188 000 kroner fordi deler av bevilgningen til rusarbeid i
kommunene omgjøres til en øremerket ordning. Det foreslås ikke tilsvarende reduksjon i rammen til
enhet for psykisk helsearbeid og habilitering.
Rammetilskuddet økes med 175 000 kroner til styrking av helsestasjon og skolehelsetjeneste. Som
følge av at rådmannen allerede har foreslått en betydelig styrking i 2015, og ytterligere økninger fra
2016, foreslås ikke dette tilført helseenheten.
Regjeringens foreslåtte innstramning i tilskudd til ressurskrevende reverseres. Dette anslås å øke
Søgne kommunes inntekter med ca. 200 000 kroner.
Kommunens forsikring har vært ute på anbud. Som følge av redusert pris foreslås bevilgningen
redusert med 350 000 kroner, dvs. at den foreslåtte økningen reduseres fra 400 000 til 50 000 kroner.

Helge Andresen (H) la frem alternativt budsjettforslag:
Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 samt årsbudsjett for 2015 vedtas med følgende endringer:
Årsbudsjett 2015:

 Skatt på eiendom: Bunnfradraget økes med kr 100 000,Dekning:
 Utbytte Agder Energi økes med kr. 500 000, 7.21 Ingeniørvesenet: Økte driftsmidler til turstier, idrettsanlegg etc reduseres med kr. 150 000
 7.25 Fellesutgifter og sentraladministrasjon: Økte forsikring, bl.a personforsikringer for alle ansatte
reduseres med kr. 350 000
Kontantstøtte videreføres ut budsjettåret 2015
Repr. Berge (V) la frem alternativ felles budsjettforslag fra AP, Sv og V:

Endringer i forhold til rådmannens forslag:

1)Fortsatt drift Tomtebo bhg.
2) Helsesøster fra 1.8.15
3) Varmtvannsbasseng
4) Servicegruppa
5) Vegvedlikehold
6) Kultur – Styrke frivillighetsarbeid.
SUM
1)
2)
3)
4)
5)
6)

2015
1,2
0,3
0,25
0,5
0,2
0,2
2,65

2016
3,0
0,7
0,25

2017
3,0
0,7
0,25

2018
3,0
0,7
0,25

0,2
0,2
4,35

0,2
0,2
4,35

0,2
0,2
4,35

Tomtebo barnehage fortsetter driften til en sentrumsnær barnehage er på plass.
Ny 100% helsesøsterstilling fra 1. aug.
Varmtvannsbassenget tas i bruk igjen.
Servicegruppa opprettholdes, og videre drift evalueres i 2015..
Ingeniørvesenet får tilført 200000 kr for å dekke alt vegvedlikehold.
Styrke kulturbudsjettet for å «smøre» det gode frivillige arbeidet som gjøres i kommunen.

Inndekning:
Kommunal kontantstøtte avvikles.
Økt rammeoverføring.
Mindre overføringer investeringsbudsjett
SUM

2015
1,2
1,0
0,45
2,65

2016
1,2
1,6
1,55
4,35

2017
1,2
1,6
1,55
4,35

2018
1,2
1,6
1,55
4,35

Verbalforslag:
1) Investeringsmidlene på 0,5 mill som var avsatt til SGP beholdes som en investeringsbuffer på
kulturbudsjettet. En del av disse midlene må gå vedlikehold av Søgne Bygdemuseum.
2) Det utredes i løpet av 2015 om kommunen bør bygge nye flyktningeboliger i økonomiplanperioden.
3) Lærlingeordningen i kommunen opprettholdes minst på dagens nivå.
Repr. Kleivset (KRF) la frem alternativt budsjettforslag:
KRF anbefaler rådmannens budsjett med følgende endring:
1. Budsjett for Søgne Menighet økes med kr 200 000 i 2015-2018. beløpet dekkes inn med kr 800 000 fra
økt overføring fra staten
Votering:

Det ble votert i følgende rekkefølge:






KRF sitt forslag falt med 1 (KRF) mot 6 stemmer
Fellesforslaget fra V, AP og SV falt med 2 (V, AP) mot 5 stemmer
Høyres forslag vedtatt med 4 (H) mot 3 stemmer
Rådmannens forslag ble ikke votert over.

Innstilling:
Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 samt årsbudsjett for 2015 vedtas med følgende endringer:
Årsbudsjett 2015:
 Skatt på eiendom: Bunnfradraget økes med kr 100 000,Dekning:
 Utbytte Agder Energi økes med kr. 500 000, 7.21 Ingeniørvesenet: Økte driftsmidler til turstier, idrettsanlegg etc reduseres med kr. 150 000
 7.25 Fellesutgifter og sentraladministrasjon: Økte forsikring, bl.a personforsikringer for alle ansatte
reduseres med kr. 350 000
Kontantstøtte videreføres ut budsjettåret 2015

PS 133/14 Endring av byggesaksgebyrer 2015
Rådmannens forslag til vedtak:
Gebyret for byggesaksbehandling endres i tråd med saksfremstillingen.

Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Innstilling:
Gebyret for byggesaksbehandling endres i tråd med saksfremstillingen.

PS 134/14 Rullering av idrettens handlingsprogram 2015-2018
Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 26.11.2014
Behandling:
Til behandlingen forelå rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar idrettens handlingsprogram for 2015-2018 i tråd med saksfremlegget.
Repr. Per Kjær (SV) fremmet følgende forslag:
Skytebanen tas ut for 2016.
Repr. Aslaug Bakke (Ap) fremmet følgende fellesforslag fra Ap og Frp:
1. Turvei i Fåmyråsen tas inn i idrettsplanen for 2015-2018.

2. En eventuell fremtidig turvei med lys skal etableres i sammenheng med friluft, folkehelse og
aktivitetspark iht. tidligere vedtak i kommunestyret. Innen neste rullering av handlingsplanen og
økonomiplanen bes administrasjonen sjekke ut eventuelle muligheter for fylkeskommunal støtte til å
anlegge en frilufts og folkehelse/aktivitetspark i forbindelse med turvei med lys gjennom Fåmyra. En
frilufts og aktivitetspark kan inneholde bålplasser, sitteplasser, utendørs treningsapparater,
hinderløype for barn, sandvolley eller annen idrettsaktivitet osv.
3. Turveien skal være tilgjengelig for alle
Repr. Christian Eikeland (Frp) fremmet følgende forslag:
1

I løpet av 2015 skal kommunen ta stilling til fremtiden av to ballbaner i Fåmyra. Disse forfaller,
og området er ikke å anse som sikkert eller bruksvennlig. Det skal vurderes om det skal foretas en
rehabilitering, eller om avtalen om utbetalte spillemidler nærmiljøanlegg kan tilsi endringer av
anlegget.

2

Det settes ikke av midler til to ballbaner i Fåmyra før det er foretatt ev vurdering av hele området
under ett. Rehabilitering av ball binger ved Myggis og Årosskogen foretas i 2015 med inntil
250 000 i kommunale midler.

3

Skytebane i Årdalen oppjusteres med kr 450.000 i kommunale midler, til sammen kr 700.000.
Som en konsekvens av dette utgår klatrevegg i 2016 med 450.000 i kommunale midler.

Repr. Oscar Lohne (H) fremmet følgende forslag:
1. Kart Monsøya tas ut av handlingsplanen.
2. Tjenesteutvalget ber administrasjonen vurdere kostnader og muligheten for tilskudd, samt undersøke
egnet areal for etablering av rulleskiløype i Søgne

VOTERING:
Det ble først foretatt prøveavstemning som senere ble omgjort til ord. avstemning i samsvar med det som
fremkommer nedenfor:








Punkt 1 i Høyres forslag falt med 4 stemmer (H) mot 7 stemmer.
Punkt 2 i Høyres forslag vedtatt med 7 mot 4 stemmer (Frp,Sv og Ap)
Fellesforslaget fra Ap og Frp (3 punkter) vedtatt med 7 mot 4 stemmer (H).
Forslaget fra SV falt med 1(SV) mot 10 stemmer.
Punkt 1 i Frp sitt forslag vedr. ballbanene i Fåmyråsen ble satt opp mot rådmannens forslag om å
bruke kr 250 000 til ballbanene i Fåmyråsen (fremgår av saksfremlegget). Frp sitt forslag vedtatt med
6 mot 5 stemmer(H+SV).
Punkt 2 i Frp sitt forslag enstemmig vedtatt.
Punkt 3 i Frp. Forslag om å oppjustere skytebane i Årdalen med kr 450.000 ble votert opp mot
rådmannens forslag 250 000 (fremgår av saksfremlegget). Rådmannens forslag vedtatt 9 mot 2
stemmer (Frp.)

Tjenesteutvalget vedtok for øvrig rådmannens forslag til idrettens handlingsprogram for 2015-2018.

Innstilling:
Kommunestyret vedtar idrettens handlingsprogram for 2015-2018 med de endringer som fremkommer
av tjenesteutvalgets behandling slik:
1
2

Turvei i Fåmyråsen tas inn i idrettsplanen for 2015-2018.
En eventuell fremtidig turvei med lys skal etableres i sammenheng med friluft, folkehelse og
aktivitetspark iht. tidligere vedtak i kommunestyret. Innen neste rullering av handlingsplanen og
økonomiplanen bes administrasjonen sjekke ut eventuelle muligheter for fylkeskommunal støtte til å

anlegge en frilufts og folkehelse/aktivitetspark i forbindelse med turvei med lys gjennom Fåmyra. En
frilufts og aktivitetspark kan inneholde bålplasser, sitteplasser, utendørs treningsapparater,
hinderløype for barn, sandvolley eller annen idrettsaktivitet osv.
3. Turveien skal være tilgjengelig for alle.
4. Det settes ikke av midler til to ballbaner i Fåmyra før det er foretatt ev vurdering av hele området
under ett. Rehabilitering av ballbinger ved Myggis og Årosskogen foretas i 2015 med inntil 250 000 i
kommunale midler.
5. Tjenesteutvalget ber administrasjonen vurdere kostnader og muligheten for tilskudd, samt undersøke
egnet areal for etablering av rulleskiløype i Søgne

Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2014
Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling vedtatt med 6 mot 1 (H-Løchen) stemme.

Innstilling:
Kommunestyret vedtar idrettens handlingsprogram for 2015-2018 med de endringer som fremkommer av
tjenesteutvalgets behandling slik:
1
2

3
4

5

Turvei i Fåmyråsen tas inn i idrettsplanen for 2015-2018.
En eventuell fremtidig turvei med lys skal etableres i sammenheng med friluft, folkehelse og
aktivitetspark iht. tidligere vedtak i kommunestyret. Innen neste rullering av handlingsplanen og
økonomiplanen bes administrasjonen sjekke ut eventuelle muligheter for fylkeskommunal støtte til å
anlegge en frilufts og folkehelse/aktivitetspark i forbindelse med turvei med lys gjennom Fåmyra. En
frilufts og aktivitetspark kan inneholde bålplasser, sitteplasser, utendørs treningsapparater,
hinderløype for barn, sandvolley eller annen idrettsaktivitet osv.
Turveien skal være tilgjengelig for alle.
Det settes ikke av midler til to ballbaner i Fåmyra før det er foretatt ev vurdering av hele området
under ett. Rehabilitering av ballbinger ved Myggis og Årosskogen foretas i 2015 med inntil 250 000 i
kommunale midler.
Tjenesteutvalget ber administrasjonen vurdere kostnader og muligheten for tilskudd, samt undersøke
egnet areal for etablering av rulleskiløype i Søgne

PS 135/14 Seil/tak over Amfiet - statusoppdatering
Rådmannens forslag til vedtak:
De bevilgede investeringsmidlene på 500 000 kroner til seil/tak over amfiet omdisponeres til tiltak
for å gjøre kultursenteret med amfi mer attraktivt i tråd med saksfremlegget.

Saksprotokoll i Formannskapet - 19.11.2014

Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
Kr 500.000 som er bevilget til seil/tak over amfiet, SGP, omdisponeres til uteområder for skolene i 2015.
Repr. Andresen (H):
Behandling av saken utsettes. Disponering av kr 500 000 vurderes i forhold til budsjett 2015.

Votering:
Høyres utsettelsesforslag enstemmig vedtatt. Tjenesteutvalgets innstilling ble dermed ikke votert over

Vedtak:
Behandling av saken utsettes. Disponering av kr 500 000 vurderes i forhold til budsjett 2015.

Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2014
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
Kr 500.000 som er bevilget til seil/tak over amfiet, SGP, omdisponeres til uteområder for skolene i 2015.
Repr. Løchen (H) fremmet forslag:
De bevilgende investeringsmidler på 500 000 kroner til drift/tak over amfiet omdisponeres til et
museumsfond.
Votering:
Tjenesteutvalget innstilling satt opp mot Høyres forslag til vedtak. Høyres forslag enstemmig vedtatt.

Innstilling:
De bevilgende investeringsmidler på 500 000 kroner til drift/tak over amfiet omdisponeres til et
museumsfond.

PS 136/14 Opphevelse av forskrift om konsesjonsplikt for bebygd eiendom i
Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommunestyre vedtar å oppheve forskrift av 10. august 1998 nr. 828 om nedsatt
konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7, Søgne kommune, Vest-Agder. Statens
landbruksforvaltning anmodes om å fastsette en opphevelsesforskrift jf. konsesjonsloven § 7 første
ledd.
Det legges vekt på at hensynet til den private råderett over eiendom må veie tyngre enn
konsesjonsloven og forskriftens formål om å sikre eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for
samfunnet. Søgne kommune ønsker ikke å benytte konsesjonsloven som virkemiddel for å styre
bosetningen.

Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2014
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommunestyre vedtar å oppheve forskrift av 10. august 1998 nr. 828 om nedsatt konsesjonsgrense etter
konsesjonsloven § 7, Søgne kommune, Vest-Agder. Statens landbruksforvaltning anmodes om å fastsette en
opphevelsesforskrift jf. konsesjonsloven § 7 første ledd.
Det legges vekt på at hensynet til den private råderett over eiendom må veie tyngre enn konsesjonsloven og
forskriftens formål om å sikre eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet. Søgne kommune
ønsker ikke å benytte konsesjonsloven som virkemiddel for å styre bosetningen.
Repr. Berge (V) fremmet forslag likelydende administrasjonens alternative innstilling:

Søgne kommune vedtar å revidere det geografiske virkeområde for forskrift av 10. august 1998 nr.
828 om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonsloven § 7, Søgne kommune, Vest-Agder.
Votering
Rådmannens forslag til vedtak satt opp mot Venstre sitt forslag til vedtak. Rådmannens forslag vedtatt med 4
mot 3 (AP, V, KRF) stemmer.

Innstilling:
Søgne kommunestyre vedtar å oppheve forskrift av 10. august 1998 nr. 828 om nedsatt konsesjonsgrense
etter konsesjonsloven § 7, Søgne kommune, Vest-Agder. Statens landbruksforvaltning anmodes om å
fastsette en opphevelsesforskrift jf. konsesjonsloven § 7 første ledd.
Det legges vekt på at hensynet til den private råderett over eiendom må veie tyngre enn
konsesjonsloven og forskriftens formål om å sikre eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for
samfunnet. Søgne kommune ønsker ikke å benytte konsesjonsloven som virkemiddel for å styre
bosetningen.

PS 137/14 Klage på avslag om reduksjon i eiendomsskatt for GB 21/8, NyHellesund i Søgne
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret finner ikke å ville benytte §7c i e-skatteloven til å frita
nærmere definerte deler av kommunen helt eller delvis for eiendomsskatt.
Søknad fra eier av GB 21/8 om redusert eiendomsskatt på dette grunnlag
imøtekommes ikke.

Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Kommunestyret finner ikke å ville benytte §7c i e-skatteloven til å frita nærmere definerte deler av kommunen
helt eller delvis for eiendomsskatt. Søknad fra eier av GB 21/8 om redusert eiendomsskatt på dette grunnlag
imøtekommes ikke.

PS 138/14 Retningslinjer for tildeling av jubileumsgaver til lag og foreninger
Rådmannens forslag til vedtak:
Foreslåtte retningslinjer for tildeling av jubileumsgaver til lag og foreninger vedtas gjeldende fra
01.01.15.

Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2014
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Foreslåtte retningslinjer for tildeling av jubileumsgaver til lag og foreninger vedtas gjeldende fra 01.01.15.
Repr. Berge (V) fremmet forsalg:
Saken utsettes for behandling i tjenesteutvalget.
Votering
Venstre sitt forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes for behandling i tjenesteutvalget.

PS 139/14 Eventuelt 03.12.14

Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2014
Behandling:
Ordfører Severinsen (H):
 Orienterte om brev fra Klima- og Miljødepartementet om Friluftslivets år 2015 og oppfordring om å
kåre kommunens mest attraktive friluftslivsområde. KMD oppfordrer også hele befolkningen om å
sove ute fra 13.-14 januar. Formannskapet er positive til oppfordringen fra KMD.
 Orienterte om hevendelse om å gi økonomisk støtte til Ordførerstafetten. Formannskapet ga sin
tilslutning til at Søgne ikke støtter Ordførerstafetten økonomisk.
 Orienterte om søknad om økonomisk støtte til besøk i Søgne kommune sommeren 2015, fra MYSAs
venner.
Et enstemmig formannskap fattet følgende vedtak:
Vedtak:
Søknad fra MYSAS venner innvilges med støtte på kr 5000. I fremtiden henstilles MYSAs venner om å
søke støtte innenfor ordinære kulturmidler.
Arild Berge (V):
 Ønsker en vurdering fra Nav om Fattigdomsproblematikken i Søgne spesielt blant ungdom.

 Ønsker en evaluering av godtgjørelse til folkevalgte, og det er ønskelig at det fattes vedtak i denne
perioden.
 Orienterte om innspill fra skiforeningen at man ønsker at formannskapet kommer på en befaring på
skihytta. Ordfører: Formannskapet drar på befaring i etterkant av et møte i formannskapet tidlig i
201.5
Repr. Kjelland Larsen (AP):
 Ønsket en tilbakemelding om fremdriften i stengingen av Leirebrua . Ordfører Severinsen (H): Er
kjent med problematikken, og har prøvd å få tilbakemelding fra Vegvesenet, uten å lykkes.
Formannskapet vurderte det som nødvendig med et ytterligere trykk på Statens Vegvesen for å finne
en løsning.
 Ønsket en tilbakemelding om arrangement på rådhuset i forbindelse med «Verdens største fyrverkeri»
lørdag 29.11. Rådmannen orienterte
Repr. Kleivset (KRF):
 Orienterte om asylsøkerfamilie som skal flyttes til mottaksplass i Lillesand i påvente av svar på
søknad oppholdstillatelse. Han ønsket en tilbakemelding fra ordfører/rådmann om kommunen kan
bistå familien med å bli i Søgne inntil søknaden er behandlet. Rådmann: Administrasjon skal sjekke
hvilke mulighetene som finnes og gir tilbakemelding til representanten evt informere i
kommunestyret 18.12.14
 Ønsket en tilbakemelding når det gjelder støy fra treningssenteret på Tangvall. Kommunalsjef Tofte:
Vil undersøke støykrav og gi en tilbakemelding i neste møte.
Kommunalsjef Torkjell Tofte:
 Orienterte om status for vedtak om stengning av kjøring på torvet og problematikk rundt varelevering.
 Orienterte om status for datostyrt fartsgrense i Høllefjorden.
Spesialrådgiver Jahn Arild Stray:
 Orienterte om status i sak om kommunal brygge på Tånevik.
Repr. Lohne (H):
 Ønsket en tilbakemelding av finansiering av lyssatt sti rundt Kjellandsvannet- Torkjell Tofte – Lyssatt
sti rundt Kjellandsvannet ligger som et rekkefølgekrav, og det er lagt opp til at utbygger finansieres
tiltaket og orienterte.
Rådmann Holum:
 Orienterte om status for plan for Tangvall og innkommen dispensasjonssøknad
Møtelukket i.h.t kommuneloven § 31-2. Møteoffentlighet. 2. Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte
når det foreligger lovbestemt taushetsplikt

