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Permisjon:
Repr. Løchen (H) ble innvilget permisjon under behandling av PS 7/16.
Bytte av møteleder:
Under behandling av sak RS 3/16 tiltrådte repr. Berge (V) som møteleder.

Av 9 medlemmer var 9 tilstede, inkludert møtende vararepresentant. Ingen merknader til sakskart og
innkalling datert 14.01.16. Sakskartet omfattet f.o.m. PS 1/16 t.o.m. PS 7/16.
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.
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PS 1/16 Godkjenning av protokoll fra møte 02.12.15
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 02.12.15.

Saksprotokoll i Formannskapet - 20.01.2016
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 02.12.15.

PS 2/16 Referatsaker 20.01.16
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene 20.01.16 til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 20.01.2016
Behandling:



RS 1/16
Økonomisjef Øverland orienterte om kommunenes inntektssystem i forbindelse med
kommunesammenslåing.
Ingen merknader.



RS 2/16
Ingen merknader.



RS 3/16
Ordfører Hilde (AP) fremmet forslag om bytte av møteleder under behandling av denne referatsaken,
og foreslo repr. Berge (V) som møteleder. Jfr. kommuleloven §32 nr 4 ledes møte av organets leder
eller nestleder – nøytraliteten som møteleder følger av sedvane. Det er ingen lovmessige skranker i å
uttale seg i en sak som møteleder, men om man uttaler for mye og holder innlegg skal vara lede
debatten for å sikre nøytralitet i møteledelsen.
Forslaget enstemmig vedtatt.
Repr. Berge tiltrådte som møteleder under behandling av RS 3/16
Ordfører Hilde (AP) fremmet forslag om at Knut Henriksen holder en orientering i formannskapet om
temaet. Forslaget enstemmig vedtatt.
Sakkyndig dr ing Knut Henriksen holdt en presentasjon om Power House.
Ordfører Hilde (AP) fremmet følgende forslag:
Formannskapet vedtar å gjennomføre workshop 0 for skoleutbyggingen på Tangvall i samarbeid med
Powerhouse og Zero slik det fremkommer i vedlegget. Fylkeskommunen inviteres til å delta.
Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:


RS 1/16
Formannskapet tar referatsak 1/16 til orientering.



RS 2/16
Formannskapet tar referatsak 2/16 til orientering.



RS 3/16
Formannskapet vedtar å gjennomføre workshop 0 for skoleutbyggingen på Tangvall i
samarbeid med Powerhouse og Zero slik det fremkommer i vedlegget. Fylkeskommunen
inviteres til å delta.

RS 1/16 Utkast til intensjonsavtale K2 2016/168
RS 2/16 Utkast til intensjonsavtale K5 2016/167
RS 3/16 Nytt miljøvennlig byggekompleks på Tangvall i Søgne 2015/2720
PS 3/16 Samarbeidsavtale mellom Søgne og Songdalen kommuner om
grunnleggende norskopplæring og samfunnskunnskap for nyankomne
innvandrere, grunnskole for voksne, og kvalifiseringsbasen
Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til samarbeidsavtale mellom Søgne og Songdalen kommuner om grunnleggende
norskopplæring og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere, grunnskole for voksne og
kvalifiseringsbasen, godkjennes.

Saksprotokoll i Formannskapet - 20.01.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Formannskapet innstiller enstemmig følgende til kommunestyret:

Innstilling:
Forslag til samarbeidsavtale mellom Søgne og Songdalen kommuner om grunnleggende
norskopplæring og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere, grunnskole for voksne og
kvalifiseringsbasen, godkjennes.

PS 4/16 Intensjonsavtale mellom Songdalen og Søgne kommuner om
avlastningsplasser for funksjonshemmede barn
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner forslag til intensjonsavtale mellom Songdalen og Søgne kommuner om
avlastningsplasser for funksjonshemmede barn.

Saksprotokoll i Formannskapet - 20.01.2016

Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner forslag til intensjonsavtale mellom Songdalen og Søgne kommuner om
avlastningsplasser for funksjonshemmede barn.
Repr. Berge (V) fremmet utsettelsesforslag.
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Sak om intensjonsavtale mellom Songdalen og Søgne kommuner om
avlastningsplasser for funksjonshemmede barn utsettes.
PS 5/16 Forslag til organisering av mobbeombud i Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
I samsvar med saksfremlegget etableres elevombud i 20 % stilling for skolene i Søgne for en
prøveperiode på 2 år.

Saksprotokoll i Formannskapet - 20.01.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
I samsvar med saksfremlegget etableres elevombud i 20 % stilling for skolene i Søgne for en prøveperiode på
2 år.
Repr. Egeli (AP) fremmet følgende fellesforslag på vegne av AP/FRP:
Det etableres et elev- og mobbeombud i 40% stilling for skolene i Søgne i en prøveperiode på 2 år.
Ombudet skal








Utføre sitt arbeid på fritt og selvstendig grunnlag uavhengig av administrativ og politisk
ledelse i Kommunen. Arbeidstiden reguleres av ombudet selv innenfor rammen av
arbeidstimer ihht stillingsprosent, Det må imidlertid påregnes noe arbeid på kveldstid.
Bidra til at alle elever får den opplæring og det psykososial læringsmiljø de har krav på
Samarbeide tett med Beredskapsteamet og være en brobygger mellom alle parter i
samarbeidet for å sikre en opplæring som fremmer helse, trivsel og læring
Skal veilede og bistå enkeltelever og deres foreldre i kommunikasjonen med skolen og
beredskapsteamet og fremstå som et mellomledd mellom hjem og skole i vanskelige saker.
Skal ha fokus på oppfølgning av skolenes forebyggende arbeid mot mobbing



Det skal utarbeides halvårlig rapport og årlig handlingsplan som fremlegges til politisk
behandling i tjenesteutvalget, formannskapet og kommunestyret

Formannskapet fremmet følgende fellesforslag:
Det etableres et elevombud i inntil 50% stilling for skolene i Søgne i en prøveperiode på 2 år.
Ombudet skal









Utføre sitt arbeid på fritt og selvstendig grunnlag uavhengig av administrativ og politisk
ledelse i Kommunen. Arbeidstiden reguleres av ombudet selv innenfor rammen av
arbeidstimer ihht stillingsprosent, Det må imidlertid påregnes noe arbeid på kveldstid.
Bidra til at alle elever får den opplæring og det psykososial læringsmiljø de har krav på
Samarbeide tett med Beredskapsteamet og være en brobygger mellom alle parter i
samarbeidet for å sikre en opplæring som fremmer helse, trivsel og læring
Skal veilede og bistå enkeltelever og deres foreldre i kommunikasjonen med skolen og
beredskapsteamet og fremstå som et mellomledd mellom hjem og skole i vanskelige saker.
Skal ha fokus på oppfølgning av skolenes forebyggende arbeid mot mobbing
Det skal utarbeides halvårlig rapport og årlig handlingsplan som fremlegges til politisk
behandling i tjenesteutvalget, formannskapet og kommunestyret

Votering:
Det ble ikke votert over fellesforslaget fra AP/FRP, da formannskapet i stedet utarbeidet et fellesforslag som
ble enstemmig vedtatt.
Formannskapet innstiller følgende til kommunestyre:

Innstilling:
Det etableres et elevombud i inntil 50% stilling for skolene i Søgne i en prøveperiode på 2 år.
Ombudet skal
 Utføre sitt arbeid på fritt og selvstendig grunnlag uavhengig av administrativ og politisk
ledelse i Kommunen. Arbeidstiden reguleres av ombudet selv innenfor rammen av
arbeidstimer ihht stillingsprosent, Det må imidlertid påregnes noe arbeid på kveldstid.
 Bidra til at alle elever får den opplæring og det psykososial læringsmiljø de har krav på
 Samarbeide tett med Beredskapsteamet og være en brobygger mellom alle parter i
samarbeidet for å sikre en opplæring som fremmer helse, trivsel og læring
 Skal veilede og bistå enkeltelever og deres foreldre i kommunikasjonen med skolen og
beredskapsteamet og fremstå som et mellomledd mellom hjem og skole i vanskelige saker.
 Skal ha fokus på oppfølgning av skolenes forebyggende arbeid mot mobbing
 Det skal utarbeides halvårlig rapport og årlig handlingsplan som fremlegges til politisk
behandling i tjenesteutvalget, formannskapet og kommunestyret

PS 6/16 Anskaffelse av kommunale biler (kjøp eller leasing)

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Søgne kommunes biler kjøpes som hovedregel.
2. Kjøp av biler finansieres gjennom en tilsvarende økning av låneopptaket.
Bevilgningsforslag fremmes i 1. tertialrapport.

Saksprotokoll i Formannskapet - 20.01.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Formannskapet innstiller følgende til kommunestyret:

Innstilling:
1. Søgne kommunes biler kjøpes som hovedregel.
2. Kjøp av biler finansieres gjennom en tilsvarende økning av låneopptaket. Bevilgningsforslag
fremmes i 1. tertialrapport.

PS 7/16 Eventuelt 20.01.16

Saksprotokoll i Formannskapet - 20.01.2016
Behandling:
Repr. Andersen (H)
 Ba om en redegjørelse for utbygging av barnehage på svømmehalltomta. Kommunalsjef teknisk
redegjorde for saken.
Repr. Berge (V)
 Etterlyser møteplaner for K2 og K5. Disse sendes ut i etterkant av møtet.
Repr. Kjelland Larsen (AP)
 Innkjøring for drosjer til fysioterapeutene til Tangvall. Administrasjonen følger opp saken.
 Ønsker orientering om rapport fra Arbeidstilsynet i forbindelse med arbeidsforholdene tilknyttet
Administrasjonsavdelingen. Rådmannen redegjorde for saken.
Repr. Eikeland (FRP)
 Etterlyser saksfremlegg angående lys i Søgne-skiltet. Formannskapet ber om at administrasjonen så
raskt som mulig utreder saken.
Repr. Løchen (H)
 Kommunesammenslåing med andre alternativer enn K2 og K5. Ordfører redegjorde for saken.
Kommunalsjef teknisk




Ber om styringssignaler for kommunens strategi- og planarbeid på overordnet nivå. Tilbakemeldinger
fra formannskapet: Omsorgsplanen bør prioriteres da denne er utdatert. Kommunen har veldig mange
planer og strategier – kan noen av disse slås sammen eller avvikles?
Utsmykning på Lunde skole – formannskapet fastslår at bygget ikke er å anse som et nybygg, og at
reglene for utsmykning følger deretter.

