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Av 7 medlemmer var 7 til stede. Ingen merknader til innkalling eller saksliste, datert 13.05.15.
Sakskartet omfattet PS 42/15-50/15. Sak PS 50/15 ble ettersendt mandag 18.05.15.







Kl. 08:30-09:00: Orientering om status Langenes skole – Møtet lukket i henhold til
kommuneloven § 31-2.
Kl. 09:00-09:45: Generalforsamling Songvaar Vekst – sakspapirer ligger i mappen
«Andre dokumenter» under møtet 20.05.15, her
Kl. 09:45-10:00: Generalforsamling Søgne Industriselskap AS – sakspapirer ligger i
mappen «Andre dokumenter» under møtet 20.05.15, her
Kl.10:-12:00: Presentasjon av:
o mulighetsstudiet for Høllen, presentasjonen finner du her
o mulighetsstudiet for Tangvall, presentasjonen finner du her
Kl. 12:00-12:30: Lunsj
Kl. 12:30: Behandling av oppsatte saker

Endringer i saksliste



PS 48/15 Søknad Kommunal- og moderniseringsdepartementets utlysning:
Utviklingsprogram for byregioner fase 2 behandlet etter PS 43/15
PS 50/15 Årsregnskap 2014 - Søgne kommune behandlet etter PS 44/15

Habilitet:
PS 45/15 Returkraft – kommunal garanti – Repr. Berge (V) vurdert som inhabil da han sitter i styret
i Avfall Sør AS. Ingen vara møtte for representanten.
Repr. Jack Andresen (H) gitt permisjon under behandling av sak PS 49/15 Eventuelt
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Åse R. Severinsen
Ordfører

Camilla Erland Aarnes
Rådgiver

Saksnr

Innhold

PS 42/15

Godkjenning av protokoll fra formannskapet 22.04.15

PS 43/15

Referatsaker 20.05.15

RS 6/15

Referat fra styremøte i Knutepunkt Sørlandet 24.04.15

RS 7/15

Søgne kommunes krav til ideelle organisasjoner

RS 8/15

Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise

RS 9/15

Dugnad for flyktninger fra Syria - hva vil vår kommune gjøre

RS 10/15

Omsorg 2020 - regjeringens prioriterte satsinger på omsorgsfeltet

PS 44/15

Årsmelding 2014 - Søgne kommune

PS 45/15

Returkraft - kommunal garanti

PS 46/15

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager for 2014 - Etterberegning

PS 47/15

Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune

PS 48/15

Søknad Kommunal- og moderniseringsdepartementets utlysning:
Utviklingsprogram for byregioner fase 2

PS 49/15

Eventuelt 20.05.15

PS 50/15

Årsregnskap 2014 - Søgne kommune

NB: Rekkefølgen for behandling av saker, kan ved behov, bli endret under møtet.

PS 42/15 Godkjenning av protokoll fra formannskapet 22.04.15
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte i formannskapet 22.04.15.
Vedlegg

Saksprotokoll i Formannskapet - 20.05.2015
Behandling:
Ingen merknader.

Ettersendt
18.05.15

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte i formannskapet 22.04.15.

PS 43/15 Referatsaker 20.05.15
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 20.05.2015
Behandling:
RS 8/15 Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise og RS 9/15 Dugnad for flyktninger fra
Syria - hva vil vår kommune gjøre ble behandlet under ett.


Repr. Berge (V) anmodet om at det forelegges en politisk sak for formannskapet.
Rådmann Holum- langsiktig plan for bosetting av flyktninger er under revidering og planlagt forelagt
for politiske behandling etter sommeren. Det orienteres om status i neste møte i formannskapet



Repr. Kleivset (KRF) henviste til brev fra Agder Folkehøgskolen til rådmannen, om at
Folkehøgskolen kan huse flyktninger fra Syria

RS 10/15 Omsorg 2020 - regjeringens prioriterte satsinger på omsorgsfeltet
Repr. Andresen (H) – bør forelegges medlemmene i papir.
Øvrige referatsaker ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet tar referatsakene, med merknader fremkommet i møtet til orientering.

RS 6/15 Referat fra styremøte i Knutepunkt Sørlandet 24.04.15 2007/2479
RS 7/15 Søgne kommunes krav til ideelle organisasjoner 2013/1941
RS 8/15 Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise
2013/1534
RS 9/15 Dugnad for flyktninger fra Syria - hva vil vår kommune gjøre 2013/1534
RS 10/15 Omsorg 2020 - regjeringens prioriterte satsinger på omsorgsfeltet
2015/1750
PS 44/15 Årsmelding 2014 - Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Årsmelding for Søgne kommune 2014 tas til etterretning.
2. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 22,31 mill. kroner avsettes til disposisjonsfond.

3. 3,620 mill. kroner avsettes til enheter med overskudd i 2014 (liste i saksfremlegg).
4. 1,451 mill. kroner inndekkes av enheter med underskudd 2014 ved å redusere budsjettet for
2015 (liste i saksfremlegg).
5. Differansen på 2,169 mill. kroner reduserer avsetningen til disposisjonsfond under pkt. 2.

Saksprotokoll i Formannskapet - 20.05.2015
Behandling:
Presentasjon ved økonomisjef Ståle Øverland i forkant av behandlingen.
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
1. Årsmelding for Søgne kommune 2014 tas til etterretning.
2. Punkt 2-5 i rådmannens forslag til vedtak tas til orientering
3. Skolene skal ikke dekke inn underskuddet dra 2014 i budsjett 2015 da skolene har viktige utfordringer de
står overfor. Inndekningen kommer vi tilbake til da det ikke er drøftet i gruppene.
4. Tjenesteutvalget anmoder rådmannen om å fremlegge budsjett for 2016 i tråd med utfordringene i
skolene.
Repr. Andresen (H) fremmet forslag likelydende rådmannens forslag:
1.
2.
3.
4.

Årsmelding for Søgne kommune 2014 tas til etterretning.
Det regnskapsmessige mindreforbruket på 22,31 mill. kroner avsettes til disposisjonsfond.
3,620 mill. kroner avsettes til enheter med overskudd i 2014 (liste i saksfremlegg).
1,451 mill. kroner inndekkes av enheter med underskudd 2014 ved å redusere budsjettet for 2015
(liste i saksfremlegg).
5. Differansen på 2,169 mill. kroner reduserer avsetningen til disposisjonsfond under pkt. 2.
Repr. Berge (V) fremmet forslag:
Terapibassenget ved SOS settes i drift så snart det er praktisk mulig.
Driftsutgiftene dekkes ved at avsetningen til dispensasjonsfondet reduseres.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Tjenesteutvalgets innstilling satt opp mot Høyres forslag (likelydende rådmannens forslag til vedtak).
Høyres forslag enstemmig vedtatt.
 Venstres forslag falt med 3 (V,KRF, AP) mot 4 stemmer (H)

Innstilling:
1.
2.
3.
4.

Årsmelding for Søgne kommune 2014 tas til etterretning.
Det regnskapsmessige mindreforbruket på 22,31 mill. kroner avsettes til disposisjonsfond.
3,620 mill. kroner avsettes til enheter med overskudd i 2014 (liste i saksfremlegg).
1,451 mill. kroner inndekkes av enheter med underskudd 2014 ved å redusere budsjettet for 2015
(liste i saksfremlegg).
5. Differansen på 2,169 mill. kroner reduserer avsetningen til disposisjonsfond under pkt. 2.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 13.05.2015

Behandling:
Økonomisjef Ståle Øverland orienterte og svarte på spørsmål i forkant av behandlingen.
Til behandling fore lå rådmannens forslag til vedtak:
6. Årsmelding for Søgne kommune 2014 tas til etterretning.
7. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 22,31 mill. kroner avsettes til disposisjonsfond.
8. 3,620 mill. kroner avsettes til enheter med overskudd i 2014 (liste i saksfremlegg).
9. 1,451 mill. kroner inndekkes av enheter med underskudd 2014 ved å redusere budsjettet for 2015
(liste i saksfremlegg).
10. Differansen på 2,169 mill. kroner reduserer avsetningen til disposisjonsfond under pkt. 2.

Leder Eikeland (FrP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Årsmelding for Søgne kommune 2014 tas til orientering.
1. Følgende enheter får redusert overføring ifht Rådmannens forslag
 Ingeniør 260 000
 Kultur 190 000
 Barnehage 500 000
 Eiendom 500 000
Kr 1.450 000 fordeles ut på skolene så de ikke dekker inn merforbruk i 2015
2. Tjenesteutvalget anmoder rådmannen om å fremlegge budsjett for 2016 i tråd med utfordringene i
skolene.
Ap, KrF, V, Sp og H fremmet følgende fellesforslag:
Skolene skal ikke dekke inn underskuddet dra 2014 i budsjett 2015 da skolene har viktige utfordringer de står
overfor. Inndekningen kommer vi tilbake til da det ikke er drøftet i gruppene.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Rådmannens forslag til vedtak, punkt 1 enstemmig vedtatt
 Rådmannens forslag Punkt 2-5 tas til orientering.
 Punkt 1 i FrP sitt forslag til vedtak satt opp mot fellesforslaget fra AP, KRF, V, SP og H.
Fellesforslaget vedtatt med 7 (Sv, Ap, Sp og KrF) mot 2 stemmer (FrP).
 Punkt 2 i forslaget fra FrP enstemmig vedtatt.

Innstilling:
5. Årsmelding for Søgne kommune 2014 tas til etterretning.
6. Punkt 2-5 i rådmannens forslag til vedtak tas til orientering
7. Skolene skal ikke dekke inn underskuddet dra 2014 i budsjett 2015 da skolene har viktige utfordringer de
står overfor. Inndekningen kommer vi tilbake til da det ikke er drøftet i gruppene.
8. Tjenesteutvalget anmoder rådmannen om å fremlegge budsjett for 2016 i tråd med utfordringene i
skolene.

PS 45/15 Returkraft - kommunal garanti
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Søgne kommune stiller simpel kausjon kr 31 818 182,- overfor Kristiansand kommune
knyttet til kausjonsansvaret for lån stort kr 700 000 000 i Eksportfinans. Kausjonen trappes
ned tilsvarende nedbetaling av lånet og innfris i sin helhet senest 31.12.2032.

2. Søgne kommune stiller selvskyldnerkausjon kr 33 181 818,- overfor Kristiansand kommune
knyttet til kausjonsansvaret for lån stort kr 730.000.000 i Kommunalbanken. Kausjonen
trappes ned tilsvarende nedbetaling av lånet og innfris i sin helhet senest 31.12.2032.
3. Det forutsettes avtaler mellom Kristiansand kommune og Søgne kommune som regulerer det
kausjonstekniske slik at Søgne kommune ikke mister noen rettigheter eller pådrar seg nye
forpliktelser ved å kausjonere overfor Kristiansand kommune i stedet for å kausjonere for
Returkraft.
4. Det forutsettes at Fylkesmannen i Vest-Agder godkjenner kausjonsansvaret og tilhørende
avtaler.
5. Rådmannen får fullmakt til gjennomføre transaksjonene og melder tilbake til kommunestyret
når alt det formelle er i orden.

Saksprotokoll i Formannskapet - 20.05.2015
Behandling:
Repr. Berge (V) vurdert som inhabil da han sitter i styret i Avfall Sør AS, og fratrådte møtet. Ingen vara
møtte, og det var 6 representanter til stede under behandlingen.
Presentasjon ved revisor Tor Ole Holbek fra Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS i forkant av behandlingen.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Søgne kommune stiller simpel kausjon kr 31 818 182,- overfor Kristiansand kommune knyttet til
kausjonsansvaret for lån stort kr 700 000 000 i Eksportfinans. Kausjonen trappes ned tilsvarende
nedbetaling av lånet og innfris i sin helhet senest 31.12.2032.
2. Søgne kommune stiller selvskyldnerkausjon kr 33 181 818,- overfor Kristiansand kommune
knyttet til kausjonsansvaret for lån stort kr 730.000.000 i Kommunalbanken. Kausjonen trappes
ned tilsvarende nedbetaling av lånet og innfris i sin helhet senest 31.12.2032.
3. Det forutsettes avtaler mellom Kristiansand kommune og Søgne kommune som regulerer det
kausjonstekniske slik at Søgne kommune ikke mister noen rettigheter eller pådrar seg nye
forpliktelser ved å kausjonere overfor Kristiansand kommune i stedet for å kausjonere for
Returkraft.
4. Det forutsettes at Fylkesmannen i Vest-Agder godkjenner kausjonsansvaret og tilhørende avtaler.
5. Rådmannen får fullmakt til gjennomføre transaksjonene og melder tilbake til kommunestyret når
alt det formelle er i orden.

PS 46/15 Tilskudd til ikke-kommunale barnehager for 2014 - Etterberegning
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar følgende satser for tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene i 2014:
Driftstilskudd, ordinære barnehager, små barn
Driftstilskudd, ordinære barnehager, store barn
Kapitaltilskudd, ordinære barnehager

171 000
81 776
9 100

Driftstilskudd, familiebarnehager, små barn
Driftstilskudd, familiebarnehager, store barn
Kapitaltilskudd, familiebarnehager

148 200
113 200
12 000

Saksprotokoll i Formannskapet - 20.05.2015
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Innstilling:
Kommunestyret vedtar følgende satser for tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene i 2014:
Driftstilskudd, ordinære barnehager, små barn
Driftstilskudd, ordinære barnehager, store barn
Kapitaltilskudd, ordinære barnehager
Driftstilskudd, familiebarnehager, små barn
Driftstilskudd, familiebarnehager, store barn
Kapitaltilskudd, familiebarnehager

171 000
81 776
9 100
148 200
113 200
12 000

PS 47/15 Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Retningslinjer for startlån i Søgne kommune oppheves.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 19.05.2015
Behandling:
Vedtak/innstilling:

Saksprotokoll i Formannskapet - 20.05.2015
Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Retningslinjer for startlån i Søgne kommune oppheves.

PS 48/15 Søknad Kommunal- og moderniseringsdepartementets utlysning:
Utviklingsprogram for byregioner fase 2
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Formannskapet vedtar at Søgne kommune sammen med de øvrige kommunene i
Knutepunkt Sørlandet søker om deltakelse i fase 2 av Kommunal- og
moderniseringsdepartementets utviklingsprogram for byregioner.
2. I henhold til utlysningens krav, tar formannskapet til etterretning at den felles søknaden
fremmes av Kristiansand kommune.

Saksprotokoll i Formannskapet - 20.05.2015
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Formannskapet vedtar at Søgne kommune sammen med de øvrige kommunene i
Knutepunkt Sørlandet søker om deltakelse i fase 2 av Kommunal- og
moderniseringsdepartementets utviklingsprogram for byregioner.
2. I henhold til utlysningens krav, tar formannskapet til etterretning at den felles søknaden
fremmes av Kristiansand kommune.

PS 49/15 Eventuelt 20.05.15

Saksprotokoll i Formannskapet - 20.05.2015
Behandling:
Ordfører Åse Severinsen (H):
 Orienterte om brev fra Miljøverndepartementet om oppfordring til å kåre kommunens mest attraktive
friluftslivsområde friluftsområde område. Følgende områder vil være mulig å stemme over:
o Hummerviga/Rivenes
o Helllegviga Friluftpark
o Høllesanden
o Kvernhusløypa
o Skjærgårdsparken i Søgne
o Åros strandsti/Årossanden
o Smørheia
 Orienterte om henvendelse fra Peder Johan Pedersen ang takstgrunnlag for helårsboliger i
skjærgården i Søgne våren 2009. har fremlagt oversikt over alternative taksering som ble foretatt jmf.
tidligere drøftinger i formannskapet og kommunestyret
 Orienterte om årets TV- aksjon og ønsket tilbakemelding om organisering av aksjonen. Saken tas opp
i kommunestyret 28.05.15.

Det ble satt ned et forhandlingsutvalg for lønn til rådmann bestående av Solveig Kjelland Larsen (AP), Helge
Andresen (H) og Torfinn Kleivset (KRF). Helge Andresen (H) kaller inn til første møte.
Medlemmene i formannskapet ga sine foreløpige tilbakemeldinger til mulighetsstudie Høllen
Repr. Berge (V)
 Etterlyste rutiner for fastsetting av eiendomsskatt ved ny oppføring av boliger. Rådmann Holum:
Administrasjonen jobber med å utarbeide rutiner
 Ønsket en sak som problematiserer forskjellen i tjenestetilbudet mellom offentlige og private skoler.
Rådmannen orienterte om hvordan kommunen jobber med problematikken
 Status i klagesak Mikkelsberghagen. Rådmann og ordfører orienterte om status.
Enhetsleder ingeniørvesenet Paal Kristensen orienterte om skilting og parkering i Prestebukta
Rådmann Kim Høyer Holum orienterte om bymiljøavtalen.

PS 50/15 Årsregnskap 2014 - Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommunestyre fastsetter det fremlagte årsregnskap for Søgne kommune som
kommunens årsregnskap for 2014.

Saksprotokoll i Formannskapet - 20.05.2015
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Søgne kommunestyre fastsetter det fremlagte årsregnskap for Søgne kommune som
kommunens årsregnskap for 2014.

