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PS 103/15 Årsbudsjett 2016 – Økonomiplan 2016-2019
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Kleivset (KRF) da han er ansatt i Agder Folkehøgskole.

PS 99/15 Rullering av idrettens handlingsprogram 2016-2019og PS 104/15 Førstegangsbehandling
– Kommunedelplanen for Tangvall og
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Andersen (H) da han er tilknyttet byggeprosjekter i Søgne.
Representanten ble erklært inhabil og fratrådte møtet under behandling av sakene. Repr. Fardal (FRP)
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Astrid M. Hilde
Ordfører

Bente Hamre
Rådgiver

Saksnr

Innhold

PS 96/15

Godkjenning av protokoll fra møte 18.11.15

PS 97/15

Referatsaker 02.12.15

RS 20/15

RS 22/15

Tilbakemelding på søknad om fritak for bebyggelsen beliggende i
foreslått fredet område i Ny-Hellesund i Søgne
Avslag fra fylkesmannen på godkjenning av kommunal lånegaranti til
Returkraft AS
Store utfordringer krever felles mobilisering

RS 23/15
RS 24/15

UDI oppfordrer kommuner til å drive asylmottak
Anmodning om bosetting av flyktninger for 2016 – planbrev for 2017

RS 25/15

Informasjonsskriv til de folkevalgte i Agder og Rogaland - nedleggelse
av Sjøheimevernet

PS 98/15

Helhetlig plan for bosetting og inkludering av flyktninger i Søgne
2016-2019

PS 99/15

Rullering av idrettens handlingsprogram 2016-2019

PS 100/15

Årsbudsjett 2016 - Økonomiplan 2016-2019

PS 101/15

Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2016

RS 21/15

PS 102/15

Søknad om midlertidig nedsettelse av eiendomsskatt for GB 15/7 på
Langens i Søgne

PS 103/15

Forslag til møteplan 2016

PS 104/15

Førstegangsbehandling - Kommunedelplanen for Tangvall

PS 105/15

Ny revidering av reglementer for tjenesteutvalget, plan- og
miljøutvalget, formannskapet og kommunestyret

PS 106/15

Eventuelt 02.12.15
Saksliste oppdatert 02.12.15

PS 96/15 Godkjenning av protokoll fra møte 18.11.15
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 18.11.15.

Saksprotokoll i Formannskapet - 02.12.2015
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 18.11.15.

PS 97/15 Referatsaker 02.12.15
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene 02.12.15 til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 02.12.2015
Behandling:


RS 23/15 UDI oppfordrer kommuner til å drive asylmottak

Repr. Terkelsen (FRP) ber om at administrasjonen fremlegger en sak på dette for formannskapet i neste møte.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.



RS 25/15: Nedleggelse av Sjøheimvernet

Ordfører Hilde (AP) fremmet følgende forslag:
Formannskapet i Søgne kommune anbefaler at Sjøheimvernet ikke nedlegges, og at områdestrukturen ikke
reduseres fra 42.000 til 30.000 mannskaper.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Ingen merknader til øvrige referatsaker.

Vedtak:



RS 23/15 UDI oppfordrer kommuner til å drive asylmottak

Administrasjonen fremlegger en sak på dette for formannskapet i neste møte.


RS 25/15: Nedleggelse av Sjøheimvernet

Formannskapet i Søgne kommune anbefaler at Sjøheimvernet ikke nedlegges, og at
områdestrukturen ikke reduseres fra 42.000 til 30.000 mannskaper.
De øvrige referatsakene tas til orientering.

RS 20/15 Tilbakemelding på søknad om fritak for bebyggelsen beliggende i
foreslått fredet område i Ny-Hellesund i Søgne 2010/4317
RS 21/15 Avslag fra Fylkesmannen på godkjenning av kommunal lånegaranti for
lån til Returkraft AS 2011/3736
RS 22/15 Store utfordringer krever felles mobilisering 2015/3077
RS 23/15 UDI oppfordrer kommuner til å drive asylmottak 2015/3077
RS 24/15 Anmodning om bosetting av flyktninger for 2016 - planbrev for 2017
2015/2437
RS 25/15 Informasjonsskriv til de folkevalgte i Agder og Rogaland - nedleggelse
av Sjøheimevernet 2008/699
PS 98/15 Helhetlig plan for bosetting og inkludering av flyktninger i Søgne 20162019
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Søgne vedtar å bosette totalt 40 flyktninger pr. år i årene 2016, 2017, 2018 og 2019.
Familiegjenforening er inkludert i bosettingstallene.

Med økt bosetting fra 2016 legges det opp til å gjøre de nødvendige disposisjoner for å
lykkes faglig med arbeidet.


Det opprettes en 50 % stilling innenfor psykisk helsearbeid blant flyktninger.



Bemanningen ved Introduksjonssenteret økes med en 100 % miljøarbeiderstilling til
praktisk bosetting, arbeid og inkluderingsarbeid mm.

2. Rådmannen gis fullmakt til å disponere plassene for det enkelte år innenfor denne
rammen.
3. Rådmannen gis fullmakt til å forankre og tilpasse arbeidsgruppens forslag til
flyktningeplan med de tiltak som vil være nødvendige for å integrere flyktninger i
Søgne. Forslaget fra arbeidsgruppen tas foreløpig til orientering.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 25.11.2015
Behandling:
Administrasjonen la frem følgende rettelse i rådmannens forslag:
Under «rådmannens merknader» 1. avsnitt, skal det rettes til følgende:
Dersom Søgne kommune er en gjennomsnittskommune i forhold til estimatet fra beregningsutvalget, vil
kommunen i en 5-årsperiode ha ca. kr 50.000 i høyere utgifter pr. flyktning enn det som kompenseres fra
statens side. 20 flyktninger pr. år, gir da estimerte kostnader på ca. kr 1 mill. mer enn inntektene, mens 40
flyktninger har en kommunal egenandel på kr 2 mill. for 5-årsperioden.
Nytt forslag til punkt 1 fra representant Charlotte Søyland (FrP):
Søgne vedtar å bosette totalt 20 flyktninger per år i årene 2016, 2017, 2018 og 2019. Familiegjenforening er
inkludert i bosettingstallene.
Nytt forslag til vedtak fra representant Sigrun Sæther (KrF):
Punkt 1 endres til følgende:
1.
Søgne vedtar å bosette 40 flyktninger i 2016 og 50 per år i 2017, 2018, 2019. Familiegjenforening er
inkludert i bosettingstallene.
2.
identisk med rådmannens forslag
3.
identisk med rådmannens forslag
Nytt forslag til vedtak fra representant Heidi Johansen (Ap):
Søgne kommune tar imot det antall flyktninger som er tilrådd i planen årene 2016-2019. Det bygges
flyktningeboliger og leies boliger/ leiligheter/ hybler for å dekke behovene. Ytterligere vedtak må gjøres for å
avhjelpe akuttsituasjon i framtid.

Votering:
Stemmerekkefølge: Først stemmes det over respektive forslag fra FrP og KrF til nytt punkt 1. Om de ikke får
flertall settes Ap sitt forslag opp mot rådmannens forslag til vedtak.
FrP sitt forslag falt med syv mot to (FrP) stemmer.

KrF sitt forslag falt mot en (KrF) stemme.
Ap sitt forslag mot rådmannens innstilling: Rådmannens forslag vedtatt med 5 mot 4 (Ap + KrF) stemmer.

Innstilling:
1.
Søgne vedtar å bosette totalt 40 flyktninger pr. år i årene 2016, 2017, 2018 og 2019.
Familiegjenforening er inkludert i bosettingstallene.
Med økt bosetting fra 2016 legges det opp til å gjøre de nødvendige disposisjoner for å lykkes faglig
med arbeidet.
•
Det opprettes en 50 % stilling innenfor psykisk helsearbeid blant flyktninger.
•
Bemanningen ved Introduksjonssenteret økes med en 100 % miljøarbeiderstilling til praktisk
bosetting, arbeid og inkluderingsarbeid mm.
2.
Rådmannen gis fullmakt til å disponere plassene for det enkelte år innenfor denne rammen.
3.
Rådmannen gis fullmakt til å forankre og tilpasse arbeidsgruppens forslag til flyktningeplan
med de tiltak som vil være nødvendige for å integrere flyktninger i Søgne. Forslaget fra
arbeidsgruppen tas foreløpig til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 02.12.2015
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet følgende forslag:
Søgne vedtar å bosette totalt 20 flyktninger per år i årene 2016, 2017, 2018 og 2019. Familiegjenforening er
inkludert i bosettingstallene.
Repr. Kleivset (KRF) fremmet følgende forslag på vegne av V, AP, KRF og SV:
Punkt 1 endres til følgende:
1.
Søgne vedtar å bosette 40 flyktninger i 2016, og 55 per år i 2017, 2018, 2019. Familiegjenforening er
inkludert i bosettingstallene.
2.
identisk med rådmannens forslag
3.
identisk med rådmannens forslag

Votering:
Repr. Terkelsen (FRP) sitt forslag falt med 8 mot 1 stemme (FRP)
Fellesforslaget vedtatt med 6 mot 3 stemmer (H, FRP)
Rådmannens forslag vedtatt med 7 mot 2 stemmer (H)
Formannskapet fremmer følgende innstiling til kommunestyret.

Innstilling:

4. Søgne vedtar å bosette 40 flyktninger i 2016, og 55 per år i 2017, 2018, 2019.
Familiegjenforening er inkludert i bosettingstallene.
Med økt bosetting fra 2016 legges det opp til å gjøre de nødvendige disposisjoner for å
lykkes faglig med arbeidet.



Det opprettes en 50 % stilling innenfor psykisk helsearbeid blant flyktninger.



Bemanningen ved Introduksjonssenteret økes med en 100 %
miljøarbeiderstilling til praktisk bosetting, arbeid og inkluderingsarbeid mm.

5. Rådmannen gis fullmakt til å disponere plassene for det enkelte år innenfor denne
rammen.
6. Rådmannen gis fullmakt til å forankre og tilpasse arbeidsgruppens forslag til
flyktningeplan med de tiltak som vil være nødvendige for å integrere flyktninger i
Søgne. Forslaget fra arbeidsgruppen tas foreløpig til orientering.

PS 99/15 Rullering av idrettens handlingsprogram 2016-2019
Rådmannens forslag til vedtak:
1.
Kommunestyret slutter seg til forslaget til handlingsprogram 2016-2019 for idrettsanlegg i
Søgne hva angår ordinære anlegg og nærmiljøanlegg som ønskes realisert, samt
prioriteringsrekkefølgen av disse.
2.
Kommunestyret yter følgende idrettsplantilskudd for 2016:
Rehabilitering kunstgressbane 1 kr 1.800.000.
Skytebaner med standplass kr 400.000.
Skytterklubbhus kr 100.000.
Buldrevegg kr 140.000.
Rehabilitering lysarmatur kr 200.000.
Rehabilitering Vedderheia ballbinge kr 50.000.
3.
Søgne kommune ber om at fylkeskommunen utbetaler spillemidler (oppgitt i ca kr beløp) til
Søgne for 2016 i denne prioriterte rekkefølgen:
Ordinære anlegg:
1. Rehabilitering ventilasjonsanlegg Nygårdshallen kr 500.000.
2. Rehabilitering kunstgressbane 1 kr 900.000.
3. Turkart Ny-Hellesund kr 86.000.
4. Idrettshall Lunde kr 5.500.000.
5. Sosialt rom idrettshall Lunde kr 400.000.
6. Skytebaner med standplass kr 782.000.
7. Skytterklubbhus kr 669.000.

8. Buldrevegg kr 140.000.
9. Rehabilitering lysarmatur kr 200.000.
Nærmiljøanlegg:
1. Rehabilitering Vedderheia ballbinge kr 133.000
2. Bordtennisbord Langenes skole kr 25.000.
3. Bordtennisbord Nygård skole kr 25.000.
4. Bordtennisbord Lunde skole kr 25.000.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 25.11.2015
Behandling:
Høringsuttalelse fra Søgne idrettsråd ble delt ut innledningsvis i møtet. Til behandling forelå forslag til vedtak
fra rådmann med justeringer fremmet i forkant av behandlingen:
1.
Kommunestyret slutter seg til forslaget til handlingsprogram 2016-2019 for idrettsanlegg i Søgne hva angår
ordinære anlegg og nærmiljøanlegg som ønskes realisert, samt prioriteringsrekkefølgen av disse.
2.
Kommunestyret yter følgende idrettsplantilskudd for 2016:
Rehabilitering kunstgressbane 1 kr 1.800.000.
Rehabilitering lysarmatur kr 200.000.
Rehabilitering Vedderheia ballbinge kr 50.000.
3.
Søgne kommune ber om at fylkeskommunen utbetaler spillemidler (oppgitt i ca kr beløp) til Søgne for 2016 i
denne prioriterte rekkefølgen:
Ordinære anlegg:
1. Rehabilitering ventilasjonsanlegg Nygårdshallen kr 500.000.
2. Rehabilitering kunstgressbane 1 kr 900.000.
3. Idrettshall Lunde kr 5.500.000.
4. Sosialt rom idrettshall Lunde kr 400.000.
5. Rehabilitering lysarmatur kr 200.000.
Nærmiljøanlegg:
1. Rehabilitering Vedderheia ballbinge kr 133.000
2. Bordtennisbord Langenes skole kr 25.000.
3. Bordtennisbord Nygård skole kr 25.000.
4. Bordtennisbord Lunde skole kr 25.000.
Nytt forslag fra Pål Henden (Ap) til prioritering:
Pkt nr 5 flyttes frem som pkt nr 3.
Nytt forslag fra Christian Eikeland (FrP):
I 2015 ble rehabilitering av ball binger på «Myggis» og Åros vedtatt. Vedtaket foreslås utsatt til 2017-2018.
Det avsettes kr 200.000,- til rehabilitering av ball binger.

Votering:
Forslaget fra FrP: Enstemmig vedtatt som tillegg til pkt 2 i rådmannens innstilling.
Forslag fra Ap: Enstemmig vedtatt som prioritet 3 i punkt 3 i rådmannens innstilling

Tjenesteutvalget vedtar enstemmig følgende innstilling til formannskapet:
Innstilling:
1.
Kommunestyret slutter seg til forslaget til handlingsprogram 2016-2019 for idrettsanlegg i Søgne
hva angår ordinære anlegg og nærmiljøanlegg som ønskes realisert, samt prioriteringsrekkefølgen av
disse.
2.
Kommunestyret yter følgende idrettsplantilskudd for 2016:
Rehabilitering kunstgressbane 1 kr 1.800.000.
Rehabilitering lysarmatur kr 200.000.
Rehabilitering Vedderheia ballbinge kr 50.000.
Det avsettes kr 200.000,- til rehabilitering av ballbinger.
3.
Søgne kommune ber om at fylkeskommunen utbetaler spillemidler (oppgitt i ca kr beløp) til Søgne
for 2016 i denne prioriterte rekkefølgen:
Ordinære anlegg:
1. Rehabilitering ventilasjonsanlegg Nygårdshallen kr 500.000.
2. Rehabilitering kunstgressbane 1 kr 900.000.
3. Rehabilitering lysarmatur kr 200.000.
4. Idrettshall Lunde kr 5.500.000.
5. Sosialt rom idrettshall Lunde kr 400.000.
Nærmiljøanlegg:
1. Rehabilitering Vedderheia ballbinge kr 133.000
2. Bordtennisbord Langenes skole kr 25.000.
3. Bordtennisbord Nygård skole kr 25.000.
4. Bordtennisbord Lunde skole kr 25.000.

Saksprotokoll i Formannskapet - 02.12.2015
Behandling:
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Andersen (H) da han er tilknyttet byggeprosjekter i Søgne.
Representanten ble erklært inhabil og fratrådte møtet under behandling av saken. Repr. Fardal (FRP) møtte
som vara i PS 99/15.
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling.
Repr. Fardal (H) fremmet følgende forslag:
De 140.000 (buldrevegg) går ut. Formannskapet bevilger kr. 140.000 til Søgne Skytterlag.
Repr. Kleivset (KRF) fremmet følgende forslag:
Turvei i Fåmyråsen tas inn i idrettsplanen for 2016-2019.

Votering:

Repr. Fardal (H) sitt forslag falt med 7 mot 2 stemmer (H)
Repr. Kleivset (KRF) sitt forslag falt med 6 mot 3 stemmer (Andersen (H), SV, KFR)
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Formannskapet innstiller følgende til kommunestyret:

Innstilling:
1.
Kommunestyret slutter seg til forslaget til handlingsprogram 2016-2019 for idrettsanlegg i Søgne
hva angår ordinære anlegg og nærmiljøanlegg som ønskes realisert, samt prioriteringsrekkefølgen av
disse.
2.
Kommunestyret yter følgende idrettsplantilskudd for 2016:
Rehabilitering kunstgressbane 1 kr 1.800.000.
Rehabilitering lysarmatur kr 200.000.
Rehabilitering Vedderheia ballbinge kr 50.000.
Det avsettes kr 200.000,- til rehabilitering av ballbinger.
3.
Søgne kommune ber om at fylkeskommunen utbetaler spillemidler (oppgitt i ca kr beløp) til Søgne
for 2016 i denne prioriterte rekkefølgen:
Ordinære anlegg:
1. Rehabilitering ventilasjonsanlegg Nygårdshallen kr 500.000.
2. Rehabilitering kunstgressbane 1 kr 900.000.
3. Rehabilitering lysarmatur kr 200.000.
4. Idrettshall Lunde kr 5.500.000.
5. Sosialt rom idrettshall Lunde kr 400.000.
Nærmiljøanlegg:
1. Rehabilitering Vedderheia ballbinge kr 133.000
2. Bordtennisbord Langenes skole kr 25.000.
3. Bordtennisbord Nygård skole kr 25.000.
4. Bordtennisbord Lunde skole kr 25.000.

PS 100/15 Åsbudsjett 2016 - Økonomiplan 2016-2019
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2016-2019. Driftsrammer og
investeringsbudsjett for 2016 i økonomiplanen 2016-2019 er kommunens årsbudsjett for
2016.
2. Kommunestyret vedtar å skrive ut eiendomsskatt i hele Søgne kommune i 2016, med 2
promille av takstgrunnlaget på hver eiendom med reduksjonsfaktor på 15% og 800 000
kroner i bunnfradrag.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn
for innkreving av skatt i budsjettåret 2016.
4. Rådmannens forslag til budsjett for Søgne kommune for 2016 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. Rådmannen gis fullmakt til å kjøpe eller bygge boliger for å ivareta endrede behov eller
redusere vedlikeholdskostnader forutsatt at eventuelle investeringer finansieres av
forventede inntekter fra salg av andre boliger og eventuelle tilskudd. Salg av
utleieboliger kan kun foretas ved opphør av leieforhold.
6. Kommunestyret vedtar å oppta lån til investeringer ihht. tabell 2A i saksfremstillingen.
Låneopptak for å finansiere investeringer i budsjettet for 2016 utgjør 46 680 000 kroner.
I tillegg til ovennevnte lån opptas lån i Husbanken til startlån for videre utlån med
10 000 000 kroner.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 25.11.2015
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Leder Christian Eikeland (FrP) fremmet nytt forslag til vedtak:
Tjenesteutvalget har behandlet og tar rådmannens forslag til årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 til
orientering.
Representant Sigrun Sæther (KrF) fremmet følgende tilleggsforslag:
Tjenesteutvalget ønsker å øke støtten til Agder folkehøgskole til kr 50.000,Tjenesteutvalget ønsker å øke beløpet til Søgne menighet i økonomiplanen for 2016-2019.

Votering:
Eikelands forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag ble ikke realitetsbehandlet.

Innstilling:
Tjenesteutvalget har behandlet og tar rådmannens forslag til årsbudsjett 2016 og økonomiplan 20162019 til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 02.12.2015
Behandling:

Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Kleivset (KRF) under behandling av fellesforslag fra KRF og H, da
han er ansatt i Agder Folkehøgskole. Representanten fratrådte møtet under behandling av habilitetsspørsmålet.
Repr. Kleivset (KRF) ble erklært inhabil med 7 mot 2 stemmer (H). Representanten fratrådte møtet under
voteringen av dette punktet.
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Egeli (AP), da han sitter i aktuelle råd, samt reist habilitetsspørsmål
for repr. Bakke (AP) da hun er vararepresentant. Representantene ble erklært habile.
Repr. Kjær (SV) ber om at det foreligger en uttalelse fra juridisk rådgiver til behandling av denne saken i
kommunestyret.
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet følgende forslag på vegne av AP, FRP, V, MDG, SV og SP.
Driftsbudsjettet
Forslag til økninger i forhold til rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan:
Nr. Tiltak
2016
2017
2018
2019
1
Økt ergoterapeut fra 30-50%
150
150
150
150
2
Helsesøster fra 1.4
240
3
Felles skole
500
500
500
500
4
Kulturmidler, lag og foreninger
100
100
100
100
5
Kulturskolen
100
100
100
100
6
Institusjon/korttids
350
700
350
7
ENØK tiltak, kommunale bygg
100
100
100
100
8
Agder folkehøyskole
10
10
10
10
9
Flere barnehageplasser
570
10 Forsøksprosjekt, avl av sau
30
11 SUM
2150
1660
1310
960
Beskrivelser:
1
Stillingen som ergoterapeut øker fra 30-50%.
2
Det ansettes helsesøster på et tidligere tidspunkt
3
Det avsettes midler til skolene. Dette skal styrke lærertettheten. Tjenesteutvalget bes få en sak der
midlene fordeles mellom skolene
4
Frivilligheten styrkes. Kulturmidlene til lag og foreninger øker.
5
Kulturskolen styrkes. Tjenesteutvalget bes om å bli orientert hvordan midlene fordeles
6
Bemanningen på Søgne omsorgssenter øker. Tjenesteutvalget bes få fremlagt en sak, der fordelingen
av den økte bevilgningen vurderes mellom de ulike avdelingene
7
Det satses på ENØK tiltak i kommunale bygg. På litt lengre sikt vil dette kunne gi økt besparelse for
lavere strømforbruk
8
Tilskuddet til Agder folkehøyskole dobles
9
Ettersom det er press og økt etterspørsel etter barnehageplasser vil kommunestyret be
administrasjonen ordne flere barnehageplasser så fort som mulig. Det avsettes midler til økt
bemanning i kommunale barnehager i 2016. Videre i økonomiplanen må man vurdere situasjonen ved
hvert år
10
Det settes av kr.30000 til et forsøksprosjekt i 2016, avl av sau. Dette gjøres i samarbeid med
Songdalen kommune og vil samtidig gi et signal med tanke på ny videregående skole i Søgne
11
Kommunestyret vedtar å øke rammen til fordeling tall vist i tabell
Forslag til inndekning i forhold til rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan:
Nr. Tiltak
2016
2017
2018
12 Rådgiver
-200
-400
-400
Forvaltningstjenesten
13 Felles skole
-500
-500
-500
Oppvekstkontoret
14 Arbeid med kommunereformen
-300

2019
-400
-500

15 Redusert overføring til investeringer
-1150
-790
-440
-90
16 SUM
-2150
-1690
-1340
-990
Beskrivelser:
12
Foreslåtte rådgiver ved forvaltningstjenesten reduseres fra 100 til 50 %
13
Opprettelse av ny stilling på oppvekstkontoret settes foreløpig på vent
14
Det avsettes 200.000 til kommunereformen i 2016. Nødvendig kostnadsnivå må vurderes i fremtidige
tertialrapporter
15
Søgne kommune skal fortsatt lease biler, og vil avvente nye innkjøp noen år i påvente av utviklingen i
EL bil teknologien. Det er derfor mulighet for å redusere driftsmidler som overføres til
investeringsbudsjettet
16
Total inndekning i forhold til rådmannens forslag og samsvarer med økninger
INVESTERINGER
Nr. Tiltak
2016
2017
2018
2019
17 Kjøp av biler
-3800
-1600
-1500
-1500
18
19
20
21
22
23

Inventar/utstyr skoler
Velferdsteknologi
Idrettsplanen
Uteområder skoler
Egenandel hurtiglader EL bil
Redusert overføring fra drift

+450
+500
+500
+1000
+200
+1150

+500
+310

+310
+500
+250

+790

+440

+500
+200
+90

24 SUM
3800
1600
1500
790
Beskrivelser:
17
Kommunestyret vedtar fortsatt leasing av biler og ber om det fremmes en sak der dette blir vurdert
om kommunen fortsatt skal lease eller eie i årene fremover ref. pkt.15
18
Investeringer til Inventar og utstyr i skolene økes fra 1,5 mill. til 1,95 mill i 2016
19
Satsingen på velferdsteknologi økes i perioden fra 500.000 til kr. 1.31 millioner
20
Kommunens andel til idrettsanlegg øker, slik at man i kommende år er rustet for å bygge flere idrettsog nærmiljøanlegg. Totalt økes det med 2 millioner i perioden
21
Rådmannen foreslår å investere i skolegårder fra 2016-2018 med 4,5 millioner kr. Dette økes til 6,06
millioner i samme periode.
22
Det finnes en rekke støtteordninger for å etablere hurtiglader for EL bil. Det avsettes 200.000 til
kommunens egenandel ved etablering av hurtigladestasjon på Tangvall.
23
Ettersom overføringer fra driftsbudsjettet reduseres må tilsvarende justeres i investeringsbudsjettet
24
Summen av de totale endringer i investeringsbudsjettet.
Verbalforslag:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kommunestyret vedtar at rulleringen av kommuneplanen starter tidlig i 2016
Kommunestyret ber administrasjonen vurdere å innføre vekting av tilslutning til
lærlingeordningen ved utlysning av større anbudskonkurranser
Kommunestyret vil følge med på utviklingen av antall lærlinger i kommunen, og vil vurdere
økte rammer i revidert budsjett (første tertial) 2016.
Nødvendige tiltak ved Bygdemuseet på Lunde vurderes opp mot midler som er avsatt til
rehabilitering av kommunale bygg
Kommunestyret vedtar å opprette et næringsråd. Sak fremmes i formannskapet
Kommunestyret vedtar at midler til ny stilling i teknisk sektor, også skal brukes til å øke
satsingen på næringsutvikling og næringsrettede tiltak i kommunen.
Kommunestyret vedtar at det gjennomføres en informasjonskampanje om CO2 reduksjoner i
husholdningen.
Kommunestyret vedtar at det til enhver tid skal vurderes å gjøre klimavennlige innkjøp
Eventuelle endringer etter stortingets vedtak om statsbudsjettet for 2016 fremmes i en egen
tilleggssak på nyåret.

Repr. Andersen (H) fremmet følgende forslag:
Pkt. 5, siste linje endres til:
Ved salg av utleieboliger får leietaker tilbud om annen kommunal bolig i samme prisleie i
kommunen.
Repr. Kleivset (KRF) fremmet følgende fellesforslag på vegne av KRF og H:
Formannskapet vedtar rådmannens forslag til økonomiplan 2016-2019 med to tillegg:
-Økte bevilgninger til Søgne menighet med kr. 250.000
-Øke bevilgningen til Agder Folkehøgskole til kr. 50.000
De økte bevilgningen tas fra de økte bevilgningene til kommunen som ble vedtatt i budsjettforliket i stortinget.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Repr. Andersen (H) sitt forslag enstemmig vedtatt.
Fellesforslag fra KRF/H falt med 6 mot 2 stemmer (H).
Flertallsforslaget er enstemmig vedtatt
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Formannskapet innstiller følgende til kommunestyret.

Innstilling:
Driftsbudsjettet
Forslag til økninger i forhold til rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan:
Nr. Tiltak
2016
2017
2018
2019
1
Økt ergoterapeut fra 30-50%
150
150
150
150
2
Helsesøster fra 1.4
240
3
Felles skole
500
500
500
500
4
Kulturmidler, lag og foreninger
100
100
100
100
5
Kulturskolen
100
100
100
100
6
Institusjon/korttids
350
700
350
7
ENØK tiltak, kommunale bygg
100
100
100
100
8
Agder folkehøyskole
10
10
10
10
9
Flere barnehageplasser
570
10 Forsøksprosjekt, avl av sau
30
11 SUM
2150
1660
1310
960
Beskrivelser:
1
Stillingen som ergoterapeut øker fra 30-50%.
2
Det ansettes helsesøster på et tidligere tidspunkt
3
Det avsettes midler til skolene. Dette skal styrke lærertettheten. Tjenesteutvalget bes få en sak
der midlene fordeles mellom skolene
4
Frivilligheten styrkes. Kulturmidlene til lag og foreninger øker.
5
Kulturskolen styrkes. Tjenesteutvalget bes om å bli orientert hvordan midlene fordeles

6
7
8
9

10
11

Bemanningen på Søgne omsorgssenter øker. Tjenesteutvalget bes få fremlagt en sak, der
fordelingen av den økte bevilgningen vurderes mellom de ulike avdelingene
Det satses på ENØK tiltak i kommunale bygg. På litt lengre sikt vil dette kunne gi økt
besparelse for lavere strømforbruk
Tilskuddet til Agder folkehøyskole dobles
Ettersom det er press og økt etterspørsel etter barnehageplasser vil kommunestyret be
administrasjonen ordne flere barnehageplasser så fort som mulig. Det avsettes midler til økt
bemanning i kommunale barnehager i 2016. Videre i økonomiplanen må man vurdere
situasjonen ved hvert år
Det settes av kr.30000 til et forsøksprosjekt i 2016, avl av sau. Dette gjøres i samarbeid med
Songdalen kommune og vil samtidig gi et signal med tanke på ny videregående skole i Søgne
Kommunestyret vedtar å øke rammen til fordeling tall vist i tabell

Forslag til inndekning i forhold til rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan:
Nr. Tiltak
2016
2017
2018
2019
12 Rådgiver
-200
-400
-400
-400
Forvaltningstjenesten
13 Felles skole
-500
-500
-500
-500
Oppvekstkontoret
14 Arbeid med kommunereformen
-300
15 Redusert overføring til investeringer -1150
-790
-440
-90
16 SUM
-2150
-1690
-1340
-990
Beskrivelser:
12
Foreslåtte rådgiver ved forvaltningstjenesten reduseres fra 100 til 50 %
13
Opprettelse av ny stilling på oppvekstkontoret settes foreløpig på vent
14
Det avsettes 200.000 til kommunereformen i 2016. Nødvendig kostnadsnivå må vurderes i
fremtidige tertialrapporter
15
Søgne kommune skal fortsatt lease biler, og vil avvente nye innkjøp noen år i påvente av
utviklingen i EL bil teknologien. Det er derfor mulighet for å redusere driftsmidler som
overføres til investeringsbudsjettet
16
Total inndekning i forhold til rådmannens forslag og samsvarer med økninger
INVESTERINGER
Nr. Tiltak
2016
2017
2018
2019
17 Kjøp av biler
-3800
-1600
-1500
-1500
18
19
20
21
22
23

Inventar/utstyr skoler
Velferdsteknologi
Idrettsplanen
Uteområder skoler
Egenandel hurtiglader EL bil
Redusert overføring fra drift

+450
+500
+500
+1000
+200
+1150

+500
+310

+310
+500
+250

+790

+440

+200
+90

24

SUM

3800

1600

1500

790

+500

Beskrivelser:
17
Kommunestyret vedtar fortsatt leasing av biler og ber om det fremmes en sak der dette blir
vurdert om kommunen fortsatt skal lease eller eie i årene fremover ref. pkt.15
18
Investeringer til Inventar og utstyr i skolene økes fra 1,5 mill. til 1,95 mill i 2016
19
Satsingen på velferdsteknologi økes i perioden fra 500.000 til kr. 1.31 millioner
20
Kommunens andel til idrettsanlegg øker, slik at man i kommende år er rustet for å bygge flere
idretts- og nærmiljøanlegg. Totalt økes det med 2 millioner i perioden

21
22
23
24

Rådmannen foreslår å investere i skolegårder fra 2016-2018 med 4,5 millioner kr. Dette økes
til 6,06 millioner i samme periode.
Det finnes en rekke støtteordninger for å etablere hurtiglader for EL bil. Det avsettes 200.000
til kommunens egenandel ved etablering av hurtigladestasjon på Tangvall.
Ettersom overføringer fra driftsbudsjettet reduseres må tilsvarende justeres i
investeringsbudsjettet
Summen av de totale endringer i investeringsbudsjettet.

Verbalforslag:
1 Kommunestyret vedtar at rulleringen av kommuneplanen starter tidlig i 2016
2 Kommunestyret ber administrasjonen vurdere å innføre vekting av tilslutning til
lærlingeordningen ved utlysning av større anbudskonkurranser
3 Kommunestyret vil følge med på utviklingen av antall lærlinger i kommunen, og vil vurdere
økte rammer i revidert budsjett (første tertial) 2016.
4 Nødvendige tiltak ved Bygdemuseet på Lunde vurderes opp mot midler som er avsatt til
rehabilitering av kommunale bygg
5 Kommunestyret vedtar å opprette et næringsråd. Sak fremmes i formannskapet
6 Kommunestyret vedtar at midler til ny stilling i teknisk sektor, også skal brukes til å øke
satsingen på næringsutvikling og næringsrettede tiltak i kommunen.
7 Kommunestyret vedtar at det gjennomføres en informasjonskampanje om CO2 reduksjoner i
husholdningen.
8 Kommunestyret vedtar at det til enhver tid skal vurderes å gjøre klimavennlige innkjøp
9 Eventuelle endringer etter stortingets vedtak om statsbudsjettet for 2016 fremmes i en egen
tilleggssak på nyåret.
Andre endringer
Pkt. 5, siste linje i rådmannens forslag endres til:
«Ved salg av utleieboliger får leietaker tilbud om annen kommunal bolig i samme prisleie i
Kommunen».

PS 101/15 Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2016
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar «Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2016»

Saksprotokoll i Formannskapet - 02.12.2015
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar «Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2016»
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet følgende forslag:

Formannskapet ber administrasjonen finne en måte å kontrollere for i ettertid å kunne dokumentere
det grunnlaget som utløser et så riktig som mulig gebyr.
Formannskapet vil se dokumentasjonen opp mot riktige gebyr ved neste behandling av
gebyrregulativet høsten 2016.
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Repr. Terkelsen (FRP) sitt forslag enstemmig vedtatt.
Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Innstilling:
Kommunestyret vedtar «Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2016»
Formannskapet ber administrasjonen finne en måte å kontrollere for i ettertid å kunne dokumentere
det grunnlaget som utløser et så riktig som mulig gebyr.
Formannskapet vil se dokumentasjonen opp mot riktige gebyr ved neste behandling av
gebyrregulativet høsten 2016.

PS 102/15 Søknad om midlertidig nedsettelse av eiendomsskatt for GB 15/7 på
Langens i Søgne
Rådmannens forslag til vedtak:
Søknad om midlertidig nedsettelse av eiendomsskatten for GB 15/7 i Søgne
som følge av revet bolig imøtekommes. For 2016 beregnes e-skatt av
tomteverdien som settes til kr 500.000,-.

Saksprotokoll i Formannskapet - 02.12.2015
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Formannskapet fatter enstemmig vedtak.

Vedtak:
Søknad om midlertidig nedsettelse av eiendomsskatten for GB 15/7 i Søgne som følge av revet
bolig imøtekommes. For 2016 beregnes e-skatt av tomteverdien som settes til kr 500.000,-.

PS 103/15 Forslag til møteplan 2016
Rådmannens forslag til vedtak:
For 2016 vedtas følgende møteplan for eldrerådet, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne,
Søgne Barne- og ungdomsråd, administrasjonsutvalget, tjenesteutvalget, formannskapet, plan- og
miljøutvalget og kommunestyret:
JANUAR
Mandag 04.01.16
Tirsdag 05.01.16
Tirsdag 12.01.16
Onsdag 13.01.16
Onsdag 20.01.16
Onsdag 27.01.16
Torsdag 28.01.16

Eldrerådet (Møtet avlyses hvis få saker)
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (Møtet avlyses hvis få saker)
Administrasjonsutvalget (Møtet avlyses hvis få saker)
Tjenesteutvalget (Møtet avlyses hvis få saker)
Formannskapet
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret

FEBRUAR
Mandag 01.02.16
Tirsdag 02.02.16
Onsdag 03.02.16
Tirsdag 09.02.16
Onsdag 10.02.16
Onsdag 17.02.16
Torsdag 18.02.16
Mandag 29.02.16

Eldrerådet
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)
Administrasjonsutvalget
Tjenesteutvalget
Formannskapet
Kommunestyret
Eldrerådet

MARS
Tirsdag 01.03.16
Onsdag 02.03.16
Onsdag 02.03.16
Tirsdag 08.03.16
Onsdag 09.03.16
Onsdag 16.03.16
Onsdag 30.03.16
Torsdag 31.03.16

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)
Plan- og miljøutvalget
Administrasjonsutvalget
Tjenesteutvalget.
Formannskapet
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret

APRIL
Mandag 04.04.16
Tirsdag 05.04.16
Tirsdag 05.04.16
Onsdag 06.04.16
Onsdag 13.04.16
Onsdag 20.04.16
Onsdag 27.04.16
Torsdag 28.04.16

Eldrerådet
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Administrasjonsutvalget
Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)
Tjenesteutvalget
Formannskapet
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret

MAI
Mandag 02.05.16
Tirsdag 03.05.16
Tirsdag 03.05.16

Eldrerådet
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Administrasjonsutvalget

Onsdag 04.05.16
Onsdag 11.05.16
Onsdag 18.05.16
Onsdag 25.05.16
Torsdag 26.05.16
Mandag 30.05.16
Tirsdag 31.05.16
Tirsdag 31.05.16

Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)
Tjenesteutvalget
Formannskapet
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret
Eldrerådet
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Administrasjonsutvalget

JUNI
Onsdag 01.06.16
Onsdag 08.06.16
Onsdag 15.06.16
Onsdag 22.06.16
Torsdag 23.06.16

Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)
Tjenesteutvalget
Formannskapet
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret

AUGUST
Onsdag 24.08.16
Torsdag 25.08.16
Mandag 29.08.16
Tirsdag 30.08.16
Onsdag 31.08.16
Onsdag 31.08.16

Formannskapet (kan avlyses hvis få saker)
Kommunestyret (kan avlyses hvis få saker)
Eldrerådet
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)
Plan- og miljøutvalget

SEPTEMBER
Tirsdag 06.09.16
Onsdag 07.09.16
Onsdag 14.09.16
Torsdag 24.09.16
Mandag 26.09.16
Tirsdag 27.09.16
Onsdag 28.09.16
Onsdag 28.09.16

Administrasjonsutvalget
Tjenesteutvalget
Formannskapet
Kommunestyret
Eldrerådet
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)
Plan- og miljøutvalget

OKTOBER
Tirsdag 11.10.16
Onsdag 12.10.16
Onsdag 19.10.16
Onsdag 26.10.16
Torsdag 27.10.16
Mandag 31.10.16

Administrasjonsutvalget
Tjenesteutvalget
Formannskapet
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret
Eldrerådet

NOVEMBER
Tirsdag 01.11.16
Onsdag 02.11.16
Tirsdag 08.11.16
Onsdag 09.11.16

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)
Administrasjonsutvalget
Temadag: Økonomiplan 2017-2020
 Kl 9.00-11.30 Presentasjon av økonomiplanen 2016-2020 for kommunestyret
 Kl 12.00 Tjenesteutvalget
 Kl 12.00 Formannskapet og gruppeledere
Mandag 14.11.16
Eldrerådet (økonomiplan 2017-2020, budsjett 2017)

Tirsdag 15.11.16
Onsdag 16.11.16
Onsdag 16.11.16
Tirsdag 22.11.16
Onsdag 23.11.16
Onsdag 23.11.16
Torsdag 24.11.16
Onsdag 30.11.16

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (økonomiplan 2017-2020,
budsjett 2017)
Søgne barne- og ungdomsråd (økonomiplan 2017-2020, budsjett 2017)
Formannskapet (videre behandling av økonomiplan 2017-2020, budsjett 2017)
Administrasjonsutvalget (økonomiplan 2017-2020, budsjett 2017)
Tjenesteutvalget (økonomiplan 2017-2020, budsjett 2017)
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret
Formannskapet (økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016)

DESEMBER
Onsdag 14.12.16
Torsdag 15.12.16

Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret (økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016)









Administrasjonsutvalgets møter settes ordinært tirsdager kl. 13.00.
Møter i tjenesteutvalget, plan- og miljøutvalget og formannskapet settes ordinært onsdager
kl. 09.00.
Kommunestyrets møter settes ordinært torsdager kl. 17.30.
Eldrerådets møter settes ordinært til mandager kl. 10.00.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes møter settes ordinært til tirsdager kl. 13.30.
Møter i Søgne barne- og ungdomsråd settes ordinært til onsdager kl. 13.00. Møter i SBUR
gjennomføres på oppsatte datoer kun der det er nødvendig, for at SBUR skal kunne avgi
uttalelse i saker som skal videre til politisk behandling.
Møtested vil ordinært være kommunestyresalen.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 25.11.2015
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Tjenesteutvalget vedtar enstemmig følgende innstilling til formannskapet:

Innstilling:
For 2016 vedtas følgende møteplan for eldrerådet, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne,
Søgne Barne- og ungdomsråd, administrasjonsutvalget, tjenesteutvalget, formannskapet, plan- og
miljøutvalget og kommunestyret:
JANUAR
Mandag 04.01.16
Tirsdag 05.01.16
Tirsdag 12.01.16
Onsdag 13.01.16
Onsdag 20.01.16
Onsdag 27.01.16
Torsdag 28.01.16

Eldrerådet (Møtet avlyses hvis få saker)
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (Møtet avlyses hvis få saker)
Administrasjonsutvalget (Møtet avlyses hvis få saker)
Tjenesteutvalget (Møtet avlyses hvis få saker)
Formannskapet
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret

FEBRUAR
Mandag 01.02.16
Tirsdag 02.02.16
Onsdag 03.02.16
Tirsdag 09.02.16
Onsdag 10.02.16
Onsdag 17.02.16
Torsdag 18.02.16
Mandag 29.02.16

Eldrerådet
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)
Administrasjonsutvalget
Tjenesteutvalget
Formannskapet
Kommunestyret
Eldrerådet

MARS
Tirsdag 01.03.16
Onsdag 02.03.16
Onsdag 02.03.16
Tirsdag 08.03.16
Onsdag 09.03.16
Onsdag 16.03.16
Onsdag 30.03.16
Torsdag 31.03.16

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)
Plan- og miljøutvalget
Administrasjonsutvalget
Tjenesteutvalget.
Formannskapet
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret

APRIL
Mandag 04.04.16
Tirsdag 05.04.16
Tirsdag 05.04.16
Onsdag 06.04.16
Onsdag 13.04.16
Onsdag 20.04.16
Onsdag 27.04.16
Torsdag 28.04.16

Eldrerådet
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Administrasjonsutvalget
Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)
Tjenesteutvalget
Formannskapet
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret

MAI
Mandag 02.05.16
Tirsdag 03.05.16
Tirsdag 03.05.16
Onsdag 04.05.16
Onsdag 11.05.16
Onsdag 18.05.16
Onsdag 25.05.16
Torsdag 26.05.16
Mandag 30.05.16
Tirsdag 31.05.16
Tirsdag 31.05.16

Eldrerådet
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Administrasjonsutvalget
Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)
Tjenesteutvalget
Formannskapet
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret
Eldrerådet
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Administrasjonsutvalget

JUNI
Onsdag 01.06.16
Onsdag 08.06.16
Onsdag 15.06.16
Onsdag 22.06.16
Torsdag 23.06.16

Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)
Tjenesteutvalget
Formannskapet
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret

AUGUST

Onsdag 24.08.16
Torsdag 25.08.16
Mandag 29.08.16
Tirsdag 30.08.16
Onsdag 31.08.16
Onsdag 31.08.16

Formannskapet (kan avlyses hvis få saker)
Kommunestyret (kan avlyses hvis få saker)
Eldrerådet
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)
Plan- og miljøutvalget

SEPTEMBER
Tirsdag 06.09.16
Onsdag 07.09.16
Onsdag 14.09.16
Torsdag 24.09.16
Mandag 26.09.16
Tirsdag 27.09.16
Onsdag 28.09.16
Onsdag 28.09.16

Administrasjonsutvalget
Tjenesteutvalget
Formannskapet
Kommunestyret
Eldrerådet
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)
Plan- og miljøutvalget

OKTOBER
Tirsdag 11.10.16
Onsdag 12.10.16
Onsdag 19.10.16
Onsdag 26.10.16
Torsdag 27.10.16
Mandag 31.10.16

Administrasjonsutvalget
Tjenesteutvalget
Formannskapet
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret
Eldrerådet

NOVEMBER
Tirsdag 01.11.16
Onsdag 02.11.16
Tirsdag 08.11.16
Onsdag 09.11.16

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)
Administrasjonsutvalget
Temadag: Økonomiplan 2017-2020
 Kl 9.00-11.30 Presentasjon av økonomiplanen 2016-2020 for kommunestyret
 Kl 12.00 Tjenesteutvalget
 Kl 12.00 Formannskapet og gruppeledere
Mandag 14.11.16
Eldrerådet (økonomiplan 2017-2020, budsjett 2017)
Tirsdag 15.11.16
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (økonomiplan 2017-2020,
budsjett 2017)
Onsdag 16.11.16
Søgne barne- og ungdomsråd (økonomiplan 2017-2020, budsjett 2017)
Onsdag 16.11.16
Formannskapet (videre behandling av økonomiplan 2017-2020, budsjett 2017)
Tirsdag 22.11.16
Administrasjonsutvalget (økonomiplan 2017-2020, budsjett 2017)
Onsdag 23.11.16
Tjenesteutvalget (økonomiplan 2017-2020, budsjett 2017)
Onsdag 23.11.16
Plan- og miljøutvalget
Torsdag 24.11.16
Kommunestyret
Onsdag 30.11.16
Formannskapet (økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016)
DESEMBER
Onsdag 14.12.16
Torsdag 15.12.16



Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret (økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016)

Administrasjonsutvalgets møter settes ordinært tirsdager kl. 13.00.








Møter i tjenesteutvalget, plan- og miljøutvalget og formannskapet settes ordinært onsdager
kl. 09.00.
Kommunestyrets møter settes ordinært torsdager kl. 17.30.
Eldrerådets møter settes ordinært til mandager kl. 10.00.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes møter settes ordinært til tirsdager kl. 13.30.
Møter i Søgne barne- og ungdomsråd settes ordinært til onsdager kl. 13.00. Møter i SBUR
gjennomføres på oppsatte datoer kun der det er nødvendig, for at SBUR skal kunne avgi
uttalelse i saker som skal videre til politisk behandling.
Møtested vil ordinært være kommunestyresalen.

Saksprotokoll i Formannskapet - 02.12.2015
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra tjenesteutvalget.
Merknad fra administrasjonen: det er foreslått møte i kommunestyre 24.09.15. Korrekt dato skal være
22.09.15.
Repr. Egeli (AP) ber administrasjonen forsøke å finne en annen dato for kommunestyret 23.06.15, siden dette
er St.hansaften.
Ordfører Hilde (AP) fremmet følgende forslag:
Møtene i Søgne barne- og ungdomsråd legges nærmest mulig fastsatt møtedato, men i oddetallsuker.

Vedtak:
For 2016 vedtas følgende møteplan for eldrerådet, råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne, Søgne Barne- og ungdomsråd, administrasjonsutvalget, tjenesteutvalget,
formannskapet, plan- og miljøutvalget og kommunestyret:
JANUAR
Mandag 04.01.16
Tirsdag 05.01.16
saker)
Tirsdag 12.01.16
Onsdag 13.01.16
Onsdag 20.01.16
Onsdag 27.01.16
Torsdag 28.01.16
FEBRUAR
Mandag 01.02.16
Tirsdag 02.02.16
Onsdag 03.02.16
Tirsdag 09.02.16
Onsdag 10.02.16
Onsdag 17.02.16

Eldrerådet (Møtet avlyses hvis få saker)
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (Møtet avlyses hvis få
Administrasjonsutvalget (Møtet avlyses hvis få saker)
Tjenesteutvalget (Møtet avlyses hvis få saker)
Formannskapet
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret
Eldrerådet
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)
Administrasjonsutvalget
Tjenesteutvalget
Formannskapet

Torsdag 18.02.16
Mandag 29.02.16

Kommunestyret
Eldrerådet

MARS
Tirsdag 01.03.16
Onsdag 02.03.16
Onsdag 02.03.16
Tirsdag 08.03.16
Onsdag 09.03.16
Onsdag 16.03.16
Onsdag 30.03.16
Torsdag 31.03.16

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)
Plan- og miljøutvalget
Administrasjonsutvalget
Tjenesteutvalget.
Formannskapet
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret

APRIL
Mandag 04.04.16
Tirsdag 05.04.16
Tirsdag 05.04.16
Onsdag 06.04.16
Onsdag 13.04.16
Onsdag 20.04.16
Onsdag 27.04.16
Torsdag 28.04.16

Eldrerådet
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Administrasjonsutvalget
Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)
Tjenesteutvalget
Formannskapet
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret

MAI
Mandag 02.05.16
Tirsdag 03.05.16
Tirsdag 03.05.16
Onsdag 04.05.16
Onsdag 11.05.16
Onsdag 18.05.16
Onsdag 25.05.16
Torsdag 26.05.16
Mandag 30.05.16
Tirsdag 31.05.16
Tirsdag 31.05.16

Eldrerådet
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Administrasjonsutvalget
Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)
Tjenesteutvalget
Formannskapet
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret
Eldrerådet
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Administrasjonsutvalget

JUNI
Onsdag 01.06.16
Onsdag 08.06.16
Onsdag 15.06.16
Onsdag 22.06.16
Torsdag 23.06.16

Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)
Tjenesteutvalget
Formannskapet
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret

AUGUST
Onsdag 24.08.16
Torsdag 25.08.16
Mandag 29.08.16
Tirsdag 30.08.16
Onsdag 31.08.16
Onsdag 31.08.16

Formannskapet (kan avlyses hvis få saker)
Kommunestyret (kan avlyses hvis få saker)
Eldrerådet
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)
Plan- og miljøutvalget

SEPTEMBER
Tirsdag 06.09.16
Onsdag 07.09.16
Onsdag 14.09.16
Torsdag 22.09.16
Mandag 26.09.16
Tirsdag 27.09.16
Onsdag 28.09.16
Onsdag 28.09.16

Administrasjonsutvalget
Tjenesteutvalget
Formannskapet
Kommunestyret
Eldrerådet
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)
Plan- og miljøutvalget

OKTOBER
Tirsdag 11.10.16
Onsdag 12.10.16
Onsdag 19.10.16
Onsdag 26.10.16
Torsdag 27.10.16
Mandag 31.10.16

Administrasjonsutvalget
Tjenesteutvalget
Formannskapet
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret
Eldrerådet

NOVEMBER
Tirsdag 01.11.16
Onsdag 02.11.16
Tirsdag 08.11.16
Onsdag 09.11.16

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)
Administrasjonsutvalget
Temadag: Økonomiplan 2017-2020
 Kl 9.00-11.30 Presentasjon av økonomiplanen 2016-2020 for
kommunestyret
 Kl 12.00 Tjenesteutvalget
 Kl 12.00 Formannskapet og gruppeledere
Mandag 14.11.16
Eldrerådet (økonomiplan 2017-2020, budsjett 2017)
Tirsdag 15.11.16
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (økonomiplan 20172020, budsjett 2017)
Onsdag 16.11.16
Søgne barne- og ungdomsråd (økonomiplan 2017-2020, budsjett 2017)
Onsdag 16.11.16
Formannskapet (videre behandling av økonomiplan 2017-2020, budsjett
2017)
Tirsdag 22.11.16
Administrasjonsutvalget (økonomiplan 2017-2020, budsjett 2017)
Onsdag 23.11.16
Tjenesteutvalget (økonomiplan 2017-2020, budsjett 2017)
Onsdag 23.11.16
Plan- og miljøutvalget
Torsdag 24.11.16 Kommunestyret
Onsdag 30.11.16
Formannskapet (økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016)
DESEMBER
Onsdag 14.12.16
Torsdag 15.12.16






Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret (økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016)

Administrasjonsutvalgets møter settes ordinært tirsdager kl. 13.00.
Møter i tjenesteutvalget, plan- og miljøutvalget og formannskapet settes ordinært
onsdager kl. 09.00.
Kommunestyrets møter settes ordinært torsdager kl. 17.30.
Eldrerådets møter settes ordinært til mandager kl. 10.00.





Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes møter settes ordinært til tirsdager kl.
13.30.
Møter i Søgne barne- og ungdomsråd settes ordinært til onsdager kl. 13.00. Møter i
SBUR gjennomføres på oppsatte datoer kun der det er nødvendig, for at SBUR skal
kunne avgi uttalelse i saker som skal videre til politisk behandling.
Møtested vil ordinært være kommunestyresalen.

Møtene i Søgne barne- og ungdomsråd legges nærmest mulig fastsatt møtedato, men i
oddetallsuker.
Administrasjonen forsøker å finne en annen dato for kommunestyret 23.06.15.

PS 104/15 Førstegangsbehandling - Kommunedelplanen for Tangvall
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunedelplanen for Tangvall, med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, legges ut på
offentlig ettersyn og høring.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.11.2015
Behandling:
Repr. Andersen (H) ble erklært inhabil og fratrådte møtet. Repr. Lohne (H) tiltrådte møte.
Wold Sunde og Tofte orienterte samt besvarte spørsmål.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Kommunedelplanen for Tangvall, med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse legges ut på offentlig
ettersyn og høring.
Repr. Lohne (H) fremmet følgende forslag:
Området mellom Klepplandsveien og Solåsen fra B-14 t.o.m. eksisterende bebyggelse ved undergang
E-39 avsettes til fremtidig bolig og næringsområde.
Ved utleggelse av kommunedelplanen fremmes alternativ 2.
For å skape et vitalt sentrum bør torvet utstyres med flere lekeapparater. Kan evt. også benytte plenen på
nordsiden av rådhuset.
Repr. Berge (V) fremme følgende forslag:
Områdene B1, B2, B3 og B5 vurderes tatt ut av planområdet.
Repr. Kjær (SV) fremmet følgende forslag:
Område BN Linnegrøvan blir LNF-område i tråd med fylkesmannens anbefalinger.
Dersom dyrka mark av god kvalitet B1-B5 reguleres til sentrumsbolig formål, kompenseres dette ved at
ubebygde områder H910-4 avsettes til landbruksformål.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet følgende forslag:

Før kommunedelplanen legges ut til offentlig ettersyn endres følgende:








1.3.d Før det kan gis byggetillatelse til nye boenheter innenfor B1-B14 og byggetillatelse til
ny bebyggelse innenfor BN og BOP1, skal rundkjøring i krysset mellom Tangvallveien og
Hølleveien være etablert i tråd med reguleringsplan for Rådhusområdet (Plan ID 20091217).
2.2.2 Utnyttelsesgrad endres til 50%
2.2.3 Utnyttelsesgrad endres til 50%
Kommunedelplan for Tangvall utvides mot syd og tar med del av Tangvall gård for
sentrumsutvikling.
Parsell gnr. 72/bnr. 220 (ca. 5 mål) reguleres til boligformål.
Område B9 utvides mot øst og treffer B10 med en naturlig linje, slik at det blir en boligtomt
på gnr. 70/bnr. 30.

Ordfører Hilde (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Behandling saken utsettes til neste møte i formannskapet 02.12.15. Forslagene som er fremmet i dagens møte
protokollføres og vil bli behandlet i neste møte. Ved behov kan administrasjonen komme med sine innspill.

Votering:
8 medlemmer var tilstede under voteringen.
Utsettelsesforslaget fra ordfører Hilde (AP) vedtatt med 7 mot 1 stemme (FRP).
Vedtak:
Behandling saken utsettes til neste møte i formannskapet 02.12.15. Forslagene som er fremmet
i dagens møte protokollføres og vil bli behandlet i neste møte. Ved behov kan administrasjonen
komme med sine innspill.

Saksprotokoll i Formannskapet - 02.12.2015
Behandling:
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Andersen (H) da han er tilknyttet byggeprosjekter i Søgne.
Representanten ble erklært inhabil og fratrådte møtet under behandling av saken. Repr. Fardal (FRP) møtte
som vara i PS 104/15.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Kommunedelplanen for Tangvall, med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, legges ut på offentlig
ettersyn og høring.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet følgende forslag:
Før kommunedelplanen legges ut til offentlig ettersyn endres følgende:
1.3.d
Før det kan gis byggetillatelse til nye boenheter innenfor B1-B14 og
byggetillatelse til ny bebyggelse innenfor BOP1, skal rundkjøring i krysset
mellom Tangvallveien og Hølleveien være etablert i tråd med reguleringsplan for

Rådhusområdet (Plan ID 20091217).
2.2.2
Utnyttelsesgrad endres til 50%
2.2.3
Utnyttelsesgrad endres til 50%
2.3.2
Minimumshøyde for bebyggelse (13m) tas ut av bestemmelsene.
2.5.1
Del av BOP1, fra Stemveien skraveres Rød (offentlig) og Gul (Byggeområde)
7.6
Reguleringsplan for Rådhuset/Tangvall sentrum (Plan id 200912197) endres ved en reduksjon av det
offentlige uterom.
Kommunedelplan for Tangvall utvides mot syd og tar med del av Tangvall gård (ca 5 da) for
sentrumsutvikling, og markeres Gul (Byggeområde) i plan.
Parsell gnr. 72/bnr. 220 (ca. 5 mål) reguleres til boligformål. Markeres Gul (Byggeområde) i plan.
Område B9 utvides mot øst og treffer B10 med en naturlig linje, slik at det blir en
boligtomt på gnr.70/bnr.30. Markeres Gul (Byggeområde) i plan.
BOP2, F17 i eksisterende plan markeres i alternativ 2 (utsnitt av plankart)med skraverte farger Gult
(Byggeområde) og Blått (Næring)
Området Solåsen legges inn i kommunedelplan med en utvidet avgrensing i øst (H320)som tar med
eksisterende næring, og ellers som avsatt i kommuneplan til fremtidig sentrumsformål. Området skraveres
Blått (Næring) og Gult (Boligformål)
Ordfører Hilde (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Grønn struktur i området ivaretas.
Repr. Berge (V) fremme følgende forslag:
Områdene B1, B2, B3 og B5 vurderes tatt ut av planområdet ved sluttbehandling av planen.
Repr. Kjær (SV) fremmet følgende forslag:
Ved sluttbehandling av saken vurderes følgende: Område BN Linnegrøvan blir LNF-område i tråd med
fylkesmannens anbefalinger.
Ved sluttbehandling av saken vurderes følgende: Dersom dyrka mark av god kvalitet B1-B5 reguleres til
sentrumsbolig formål, kompenseres dette ved at ubebygde områder H910-4 avsettes til landbruksformål.
Repr. Løchen (H) fremmet følgende forslag:
Ved utleggelse av kommunedelplanen fremmes alternativ 2.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Forslaget fra repr. Terkelsen (FRP):
1.3.d enstemmig vedtatt
2.2.2 vedtatt med 8 mot 1 stemme (SV)
2.2.3 vedtatt med 8 mot 1 stemme (SV)
2.3.2 vedtatt med 8 mot 1 stemme (SV)
2.5.1 vedtatt med 5 mot 4 stemmer (AP, V)
7.6 falt med 8 mot 1 stemme (FRP)
Forslag: «Kommunedelplan for Tangvall utvides mot syd og tar med del av Tangvall gård (ca 5 da)
for sentrumsutvikling, og markeres Gul (Byggeområde) i plan» - falt med 8 mot 1 stemme (FRP)

Forslag: «Parsell gnr. 72/bnr. 220 (ca. 5 mål) reguleres til boligformål. Markeres Gul (Byggeområde)
i plan» - falt med 7 mot 2 stemmer (FRP, KRF)
Forslag: «Område B9 utvides mot øst og treffer B10 med en naturlig linje, slik at det blir en
boligtomt på gnr.70/bnr.30. Markeres Gul (Byggeområde) i plan» - falt med 7 mot 2 stemmer (FRP,
KRF)
Forslag: «BOP2, F17 i eksisterende plan markeres i alternativ 2 (utsnitt av plankart)med skraverte
farger Gult (Byggeområde) og Blått (Næring)» - vedtatt med 8 mot 1 stemme (SV)
Forslag: «Området Solåsen legges inn i kommunedelplan med en utvidet avgrensing i øst (H320)som
tar med eksisterende næring, og ellers som avsatt i kommuneplan til fremtidig sentrumsformål.
Området skraveres Blått (Næring) og Gult (Boligformål)» - enstemmig vedtatt.


Ordfører Hildes (AP) forslag enstemmig vedtatt.



Forslaget fra repr. Berge (V):
Vedtatt med 5 mot 4 stemmer (H, KRF, FRP)



Forslaget fra repr. Kjær (SV):
Forslag: «Ved sluttbehandling av saken vurderes følgende: Område BN Linnegrøvan blir LNFområde i tråd med fylkesmannens anbefalinger» - vedtatt med 5 mot 4 stemmer (H, KRF, V)
Forslag: «Ved sluttbehandling av saken vurderes følgende: Dersom dyrka mark av god kvalitet B1-B5
reguleres til sentrumsbolig formål, kompenseres dette ved at ubebygde områder H910-4 avsettes til
landbruksformål» - vedtatt med 6 mot 3 stemmer (H, KRF, FRP)



Forslaget fra repr. Løchen (H):
Falt med 7 mot 2 stemmer (H)

Rådmannens forslag til vedtak med endringer enstemmig vedtatt.
Formannskapet fattet følgende vedtak:

Vedtak:
Kommunedelplanen for Tangvall, med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, legges ut på
offentlig ettersyn og høring, med følgende endringer:
1.3.d
Før det kan gis byggetillatelse til nye boenheter innenfor B1-B14 og
byggetillatelse til ny bebyggelse innenfor BOP1, skal rundkjøring i krysset
mellom Tangvallveien og Hølleveien være etablert i tråd med reguleringsplan for
Rådhusområdet (Plan ID 20091217).
2.2.2
Utnyttelsesgrad endres til 50%
2.2.3
Utnyttelsesgrad endres til 50%
2.3.2
Minimumshøyde for bebyggelse (13m) tas ut av bestemmelsene.
2.5.1
Del av BOP1, fra Stemveien skraveres Rød (offentlig) og Gul (Byggeområde)

BOP2, F17 i eksisterende plan markeres i alternativ 2 (utsnitt av plankart)med skraverte
farger Gult (Byggeområde) og Blått (Næring)
Området Solåsen legges inn i kommunedelplan med en utvidet avgrensing i øst (H320)som tar
med eksisterende næring, og ellers som avsatt i kommuneplan til fremtidig sentrumsformål.
Området skraveres Blått (Næring) og Gult (Boligformål). Grønn struktur i området ivaretas.
Områdene B1, B2, B3 og B5 vurderes tatt ut av planområdet ved sluttbehandling av planen.
Ved sluttbehandling av saken vurderes følgende: Område BN Linnegrøvan blir LNF-område i
tråd med fylkesmannens anbefalinger.
Ved sluttbehandling av saken vurderes følgende: Dersom dyrka mark av god kvalitet B1-B5
reguleres til sentrumsbolig formål, kompenseres dette ved at ubebygde områder H910-4
avsettes til landbruksformål.

PS 105/15 Ny revidering av reglementer for tjenesteutvalget, plan- og
miljøutvalget, formannskapet og kommunestyret
Rådmannens forslag til vedtak:
Følgende bestemmelse innarbeides i reglementene for tjenesteutvalget, plan- og miljøutvalget,
formannskapet og kommunestyret:
«Medlemmene plikter å opptre med verdighet og respekt i forsamlingen. Et medlem som møter eller
opptrer indisponert skal ikke delta i behandlingen av saker for organet. Møteleder har plikt til å
bortvise slike personer fra møtesalen. Dersom det reises tvil om møteleders avgjørelse, skal
forhandlingene avbrytes og spørsmålet om bortvisning avgjøres av kommunestyret i lukket møte.
Den bortviste skal ikke delta i denne behandlingen».
Bestemmelsen tas inn i samtlige reglement: Kommunestyret ny §5, formannskapet ny §8, plan- og
miljøutvalget ny § 10 og tjenesteutvalget ny §10.

Saksprotokoll i Formannskapet - 02.12.2015
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Formannskapet innstiller til kommunestyre:

Innstilling:
Følgende bestemmelse innarbeides i reglementene for tjenesteutvalget, plan- og miljøutvalget,
formannskapet og kommunestyret:
«Medlemmene plikter å opptre med verdighet og respekt i forsamlingen. Et medlem som møter eller
opptrer indisponert skal ikke delta i behandlingen av saker for organet. Møteleder har plikt til å
bortvise slike personer fra møtesalen. Dersom det reises tvil om møteleders avgjørelse, skal
forhandlingene avbrytes og spørsmålet om bortvisning avgjøres av kommunestyret i lukket møte.
Den bortviste skal ikke delta i denne behandlingen».
Bestemmelsen tas inn i samtlige reglement: Kommunestyret ny §5, formannskapet ny §8, plan- og
miljøutvalget ny § 10 og tjenesteutvalget ny §10.

PS 106/15 Eventuelt 02.12.15

Saksprotokoll i Formannskapet - 02.12.2015
Behandling:
Kommunalsjef teknisk:
 Planstrategien. Formannskapet gir tilslutning til oppstart av arbeidet med planstrategien
Rådmann Holum:
 Utvidelse av Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS med Setesdal Revisjonsdistrikt IKS og
Fylkesrevisjonen i Vest-Agder til Agder Kommunerevisjon IKS fra 01.01.16. Formannskapet
godkjenner at denne saken vedtas direkte i kommunestyre uten at det foreligger innstilling fra
formannskapet.
Ordfører Hilde (AP):
 Ber om at det settes opp en sak angående organisering av mobbeombud i neste møte i formannskapet.
Formannskapet gir sin tilslutning til dette.

