SØGNE
KOMMUNE
Møteprotokoll
Utvalg:
Formannskapet
Møtested: Kommunestyresalen Søgne rådhus (fellesmøte med Songdalen kommune
fra kl 12.00)
Dato:
16.09.2015
Tid:
09:00
Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Åse R. Severinsen
LEDER
Helge Andresen
NESTL
Torfinn Kleivset
MEDL
Solveig Kjelland Larsen
MEDL
Arild Ernst Berge
MEDL
Tom Løchen
MEDL
Jack Andersen
MEDL

Representerer
H
H
KRF
AP
V
H
H

Forfall faste medlemmer:
Navn

Funksjon

Representerer

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for

Representerer

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kim Høyer Holum
Torkjell Tofte
Ståle Øverland
Bente Hamre

Stilling
Rådmann
Kommunalsjef teknisk
Økonomisjef
Rådgvier

Av 7 medlemmer var 7 tilstede. Merknad til sakskart og innkalling datert 10.09.15: Nestleder
Andresen stilte spørsmål om det var korrekt at sakskartet skulle inneholde
PS 75/15 og PS 76/16. For øvrig ingen merknader til innkalling eller sakskart. Sakskartet omfattet
PS 71/15-PS 80/15.

Program fellesmøte med Songdalen kommune:







Kl. 09.00-12.00: behandling av oppsatte saker 
Kl. 12.00-12.30: Lunsj
Kl. 12.30-15.00: Agenda – Fellesmøte med formannskapet i Songdalen kommune- Gjensidig
informasjonsutveksling og diskusjon, saker i prioritert rekkefølge:

1. Status felles barnevernprosjekt
2. Kommunestruktur
3. E39

Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Åse R. Severinsen
Ordfører

Bente Hamre
Rådgiver

Saksnr

Innhold

PS 71/15

Godkjenning av protokoll fra møte 26.08.2015

PS 72/15

Referatsaker 16.09.2015

RS 15/15

Agder Energi AS - fusjonsplan

PS 73/15

Kommunestruktur - videre prosess i Søgne kommune

PS 74/15

Sluttregnskap for nytt bibliotek og renovering av Søgne rådhus

PS 75/15

Rammer for arbeidet med årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019

PS 76/15

Organisering av eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne for valgperioden 2015-2019

PS 77/15

Etablering av beredskapsteam og mobbeombud

PS 78/15

Søknad om deltakelse i forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og
kommune på barnevernområdet - Barneverntjenesten for
Kristiansandregionen

PS 79/15

Sluttbehandling - KDP for sykkel Søgne

PS 80/15

Eventuelt 16.09.2015

PS 71/15 Godkjenning av protokoll fra møte 26.08.2015
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 26.08.2015.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.09.2015
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 26.08.15.

PS 72/15 Referatsaker 16.09.2015
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.09.2015
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

RS 15/15 Agder Energi AS - fusjonsplan 2012/2494
PS 73/15 Kommunestruktur - videre prosess i Søgne kommune
Saksprotokoll i Formannskapet - 16.09.2015
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
1. Søgne kommunestyre slutter seg til anbefalingen i utredning av fremtidig kommunestruktur i
Kristiansandsregionen, og ønsker å delta i en prosess der en vurderer alternativet med å slå sammen
de kommunene som ønsker det til en storkommune.
2. Søgne forhandler parallelt med Songdalen om kommunesammenslåing

3. Som forhandlingsutvalg for den videre prosess oppnevnes ordfører, varaordfører og gruppeleder for
det største opposisjonspartiet. Disse velges formelt på konstituerende møte for nyvalgt kommunestyre
22.10.15.
4. Endelig beslutning om framtidig kommunestruktur skal være behandlet av kommunestyret innen
30.06.16.

Formannskapet innstiller enstemmig rådmannens forslag til kommunestyret:

Innstilling:
1. Søgne kommunestyre slutter seg til anbefalingen i utredning av fremtidig kommunestruktur i
Kristiansandsregionen, og ønsker å delta i en prosess der en vurderer alternativet med å slå sammen
de kommunene som ønsker det til en storkommune.
2. Søgne forhandler parallelt med Songdalen om kommunesammenslåing
3. Som forhandlingsutvalg for den videre prosess oppnevnes ordfører, varaordfører og gruppeleder for
det største opposisjonspartiet. Disse velges formelt på konstituerende møte for nyvalgt kommunestyre
22.10.15.
4. Endelig beslutning om framtidig kommunestruktur skal være behandlet av kommunestyret innen
30.06.16.

PS 74/15 Sluttregnskap for nytt bibliotek og renovering av Søgne rådhus
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Saken tas til orientering.
2. Differansen mellom tidligere utgiftsførte kostnader og avtale med Veidekke om sluttoppgjør
på i størrelsesorden 7 mill. kroner inntektsføres i kapitalregnskapet for 2015.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.09.2015
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Formannskapet innstiller enstemmig rådmannens forslag til kommunestyret.

Innstilling:
3. Saken tas til orientering.
4. Differansen mellom tidligere utgiftsførte kostnader og avtale med Veidekke om sluttoppgjør
på i størrelsesorden 7 mill. kroner inntektsføres i kapitalregnskapet for 2015.

PS 75/15 Rammer for arbeidet med årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019

Rådmannens forslag til vedtak:
Følgende punkter legges foreløpig til grunn for det videre arbeidet med økonomiplanen for 20162019:
1. Frie inntekter budsjetteres i tråd med KS sin prognosemodell.
2. Eiendomsskatten videreføres med gjeldende satser.
3. Det arbeides mot et budsjettert netto driftsresultat for 2016 i tråd med økonomiplanen 20152018.
4. I hovedsak videreføres gjeldende sektor- og enhetsrammer, justert for pris- og lønnsvekst og
demografiske endringer (befolkningsvekst og endret alderssammensetning). Endringer fra
2015 til 2016 i gjeldende økonomiplan og videreføring av enkelte vedtak i 1. tertialrapport
2015, jf. saksframlegget, innarbeides imidlertid i 2016-budsjettet.
5. For å balansere budsjettet mangler det gitt forutsetningene i konklusjonspunkt 1-4 i
størrelsesorden 3 mill. kroner. Inndekning av dette avklares i den videre prosessen.
6. I den videre prosessen vil en prioritere tiltak for tidlig innsats og forebygging.

Saksprotokoll i Formannskapet - 26.08.2015
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Følgende punkter legges foreløpig til grunn for det videre arbeidet med økonomiplanen for 2016-2019:
1.
2.
3.
4.

Frie inntekter budsjetteres i tråd med KS sin prognosemodell.
Eiendomsskatten videreføres med gjeldende satser.
Det arbeides mot et budsjettert netto driftsresultat for 2016 i tråd med økonomiplanen 2015-2018.
I hovedsak videreføres gjeldende sektor- og enhetsrammer, justert for pris- og lønnsvekst og
demografiske endringer (befolkningsvekst og endret alderssammensetning). Endringer fra 2015 til 2016 i
gjeldende økonomiplan og videreføring av enkelte vedtak i 1. tertialrapport 2015, jf. saksframlegget,
innarbeides imidlertid i 2016-budsjettet.
5. For å balansere budsjettet mangler det gitt forutsetningene i konklusjonspunkt 1-4 i størrelsesorden 3
mill. kroner. Inndekning av dette avklares i den videre prosessen.
6. I den videre prosessen vil en prioritere tiltak for tidlig innsats og forebygging.
Formannskapet fattet enstemmig vedtak om å ta saken til orientering.

Vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.09.2015
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

Følgende punkter legges foreløpig til grunn for det videre arbeidet med økonomiplanen for 20162019:
7. Frie inntekter budsjetteres i tråd med KS sin prognosemodell.

8. Eiendomsskatten videreføres med gjeldende satser.
9. Det arbeides mot et budsjettert netto driftsresultat for 2016 i tråd med økonomiplanen 20152018.
10. I hovedsak videreføres gjeldende sektor- og enhetsrammer, justert for pris- og lønnsvekst og
demografiske endringer (befolkningsvekst og endret alderssammensetning). Endringer fra
2015 til 2016 i gjeldende økonomiplan og videreføring av enkelte vedtak i 1. tertialrapport
2015, jf. saksframlegget, innarbeides imidlertid i 2016-budsjettet.
11. For å balansere budsjettet mangler det gitt forutsetningene i konklusjonspunkt 1-4 i
størrelsesorden 3 mill. kroner. Inndekning av dette avklares i den videre prosessen.
12. I den videre prosessen vil en prioritere tiltak for tidlig innsats og forebygging.
Formannskapet fattet enstemmig vedtak om å ta saken til orientering.
Vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering.

PS 76/15 Organisering av eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne for valgperioden 2015-2019
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Det opprettes fellesråd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet skal ha
følgende betegnelse: Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne
2. Rådet skal ha 7 representanter med 7 vararepresentanter.
 3 medlemmer som er alderspensjonister i kommunen. Pensjonistforeninger har anledning
til å komme med forslag på medlemmer og varamedlemmer.
 2 brukerrepresentanter fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og 1
brukerrepresentant fra Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner |
(SAFO), med varamedlemmer
 1 folkevalgt representant med varamedlem.
3. Rådet skal uttale seg om følgende saker før endelig organ avgjør saken:
a) saker som er særlig viktig for personer med nedsatt funksjonsevne og eldre
b) større og overordnede saker innen:
plan- og bygningssektoren, samferdsel, barnehage, skole, kultur, idrett, friluftsliv,
helse og pleie- og omsorgstjeneste
c) økonomiplan og årsbudsjett
4. Sekretariatsfunksjonen legges til administrasjonsavdelingen.
Sekretariatet skal medvirke til at de saker rådet skal uttale seg om blir framlagt
(saksframlegg), og møteinnkalling skjer i samråd med leder.
5. Endringen skjer med virkning fra neste valgperiode, høsten 2015.
6. Kommunestyret velger leder og nestleder
7. Nytt reglement for Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne godkjennes av
kommunestyret høsten 2015

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.09.2015

Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

8. Det opprettes fellesråd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet skal ha
følgende betegnelse: Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne
9. Rådet skal ha 7 representanter med 7 vararepresentanter.
 3 medlemmer som er alderspensjonister i kommunen. Pensjonistforeninger har anledning
til å komme med forslag på medlemmer og varamedlemmer.
 2 brukerrepresentanter fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og 1
brukerrepresentant fra Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner |
(SAFO), med varamedlemmer
 1 folkevalgt representant med varamedlem.
10. Rådet skal uttale seg om følgende saker før endelig organ avgjør saken:
a) saker som er særlig viktig for personer med nedsatt funksjonsevne og eldre
b) større og overordnede saker innen:
plan- og bygningssektoren, samferdsel, barnehage, skole, kultur, idrett, friluftsliv,
helse og pleie- og omsorgstjeneste
c) økonomiplan og årsbudsjett
11. Sekretariatsfunksjonen legges til administrasjonsavdelingen.
Sekretariatet skal medvirke til at de saker rådet skal uttale seg om blir framlagt
(saksframlegg), og møteinnkalling skjer i samråd med leder.
12. Endringen skjer med virkning fra neste valgperiode, høsten 2015.
13. Kommunestyret velger leder og nestleder
14. Nytt reglement for Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne godkjennes av
kommunestyret høsten 2015
Til behandling forelå tjenesteutvalgets forslag til innstilling:
Både eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonshemming opprettholdes.

Formannskapet fattet enstemmig vedtak om å sende saken videre til kommunestyre for endelig vedtak.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 09.09.2015
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

15. Det opprettes fellesråd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet skal ha
følgende betegnelse: Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne
16. Rådet skal ha 7 representanter med 7 vararepresentanter.



3 medlemmer som er alderspensjonister i kommunen. Pensjonistforeninger har anledning
til å komme med forslag på medlemmer og varamedlemmer.
 2 brukerrepresentanter fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og 1
brukerrepresentant fra Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner |
(SAFO), med varamedlemmer
 1 folkevalgt representant med varamedlem.
17. Rådet skal uttale seg om følgende saker før endelig organ avgjør saken:
a) saker som er særlig viktig for personer med nedsatt funksjonsevne og eldre
b) større og overordnede saker innen:
plan- og bygningssektoren, samferdsel, barnehage, skole, kultur, idrett, friluftsliv,
helse og pleie- og omsorgstjeneste
c) økonomiplan og årsbudsjett
18. Sekretariatsfunksjonen legges til administrasjonsavdelingen.
Sekretariatet skal medvirke til at de saker rådet skal uttale seg om blir framlagt
(saksframlegg), og møteinnkalling skjer i samråd med leder.
19. Endringen skjer med virkning fra neste valgperiode, høsten 2015.
20. Kommunestyret velger leder og nestleder
21. Nytt reglement for Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne godkjennes av
kommunestyret høsten 2015
Repr. Bakke (AP) fremmet følgende forslag:
Både eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonshemming opprettholdes.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Både eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonshemming opprettholdes.

PS 77/15 Etablering av beredskapsteam og mobbeombud
Rådmannens forslag til vedtak:
I samsvar med saksfremlegget etableres et mobbeombud og beredskapsteam for skolene i
Søgne.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.09.2015
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Formannskapet ber om at administrasjonen ser nærmere på organisering av beredskapsteamet.
Formannskapet innstiller enstemmig til kommunestyre:

Innstilling:
I samsvar med saksfremlegget etableres et beredskapsteam for skolene i Søgne.
Formannskapet ber om at administrasjonen ser nærmere på organisering av mobbeombudet.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 09.09.2015

Behandling:
Tverrpolitisk felles forslag til vedtak:
Det etableres et mobbe- og foreldreombud med Formannskapet som nærmeste instruerende organ. Utover det
er ombudet uavhengig og ikke underlagt kommunal administrasjon.
En politisk arbeidsgruppe nedsettes av Formannskapet for å konkretisere mandat og arbeidsoppgaver.
Finansiering i 2015 dekkes innenfor rammen avsatt i kommunestyret juni 15 og innarbeides i økonomiplan fra
2016.
Forslag til vedtak fra Try (Sp):
BT sammensettes av 3 personer med aktuell pedagogisk/ psykologisk kompetanse, hvorav ett av medlemmene
velges til leder. Nytt bombepunkt 4: BT skal være et rådgivende organ.
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak minus ordet «mobbeombud» ble satt opp mot SP forslag.
Rådmannens forslag vedtatt med 6 mot 3 stemmer (Kjær (SV), Try (Sp), Eikeland (FrP)).
Det tverrpolitiske forslaget om mobbeombud ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
I samsvar med saksfremlegget etableres et beredskapsteam for skolene i Søgne.
Det etableres et mobbe- og foreldreombud med Formannskapet som nærmeste instruerende organ. Utover det
er ombudet uavhengig og ikke underlagt kommunal administrasjon.
En politisk arbeidsgruppe nedsettes av Formannskapet for å konkretisere mandat og arbeidsoppgaver.
Finansiering i 2015 dekkes innenfor rammen avsatt i kommunestyret juni 15 og innarbeides i økonomiplan fra
2016.

PS 78/15 Søknad om deltakelse i forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og
kommune på barnevernområdet - Barneverntjenesten for Kristiansandregionen

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret godkjenner at Barneverntjenesten for Kristiansandregionen søker om å delta i forsøk
med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernfeltet i tråd med framlagte søknad.
2. Kommunestyret vedtar «Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for
barnevernet»

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.09.2015
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak
Formannskapet innstiller enstemmig:

Innstilling:
3. Kommunestyret godkjenner at Barneverntjenesten for Kristiansandregionen søker om å delta i forsøk
med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernfeltet i tråd med framlagte søknad.
4. Kommunestyret vedtar «Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for
barnevernet»

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 09.09.2015
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
5. Kommunestyret godkjenner at Barneverntjenesten for Kristiansandregionen søker om å delta i forsøk
med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernfeltet i tråd med framlagte søknad.
6. Kommunestyret vedtar «Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for
barnevernet»

PS 79/15 Sluttbehandling - KDP for sykkel Søgne
Rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas Kommunedelplan for sykkel bestående av
plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med konsekvensutredning.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.09.2015

Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Formannskapet innstiller enstemmig:

Innstilling:
I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas Kommunedelplan for sykkel bestående av
plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med konsekvensutredning.

PS 80/15 Eventuelt 16.09.2015

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.09.2015
Behandling:
Repr. Kjelland Larsen (AP)
 Etterspurte svar fra Søgne kommune på brev fra Agder folkehøgskole - avklaringer rundt mottak av
flyktninger. Rådmann Holum følger dette opp videre og besørger besvarelse av brevet.
 Ba om en orientering i forbindelse med ordfører Severinsens uttalelse i media angående kartlegging
av kommunens oppfølging av siste alvorlige hendelser i Søgne. Ordfører Severinsen og Rådmann
Holum gjorde rede for hvordan videre kartlegging vil bli foretatt.
Repr. Kleivset (KRF)
 Etterspør rutiner angående saksbehandling for tildeling av institusjonsplass. Rådmann Holum
orienterte.
Repr. Andersen (H)
 Fiberprosjekt i Vestbygda – mulighet for om kommunen kan innvilge midler til grusing av vei.
Vestbygda Vel retter en skriftlig henvendelse til kommunen.
Spesialrådgiver Stray
 La i møtet fram notat vedrørende rutiner for fastsettelse av eiendoms-skatt ved nyoppføring av
boliger, jfr spørsmål fra Arild Berge i f.sk.-sak PS 49/14:
Utgangspunktet i e-skatteloven er at eiendomsskatt for fast eiendom skal skrives ut basert på eiendommens
status pr 1/1 i skatteåret (eskl §4).
I praksis betyr dette at det tas ut en rapport fra matrikkelen i Søgne hvert nyttår over registrerte endringer på
den enkelte eiendom (tomtedeling, nybygg, tilbygg, riving etc). Sakkyndig skattenemd vurderer så om
endringene er så store at de krever omtaksering eller nytaksering.
For at eiendomsskattenemda skal kunne foreta denne vurderingen, og avholde takst, er man avhengig av at
relevante opplysninger (f.eks. delingstillatelse, i gang-settingstillatelse, midlertidig brukstillatelse, ferdigattest
o.l.) faktisk blir registrert i matrikkelen. Det har forekommet tilfeller hvor slike opplysninger ikke er ført inn i
matrikkelen og e-skatt dermed ikke er blitt utskrevet før på et senere tidspunkt. Rutinene er innskjerpet og
ordningen fungerer nå bra.

