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Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 17.02.16.
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Fra administrasjonen møtte:
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Stilling
Rådmann
Rådgiver
Kommuneoverlege
Arealplanlegger
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Representerer
AP

PS 9/16
RS 7/16 og PS 14/16
PS 18/16

Det ble avholdt felles formannskapsmøte fra kl 12:00 med Songdalen kommune i forbindelse med
kommunereform.
Permisjon
Repr. Terkelsen (FRP) ble innvilget permisjon under behandling av PS 18/16.
Repr. Eikeland (FRP) tiltrådte møtet.
Av 9 medlemmer var 9 tilstede inkludert møtende vararepresentant. Ingen merknader til sakskart og
innkalling datert 10.02.16.

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

Astrid M. Hilde
Ordfører

_
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Rådgiver
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PS 8/16 Godkjenning av protokoll fra møte 20.01.16
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 20.01.16.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.02.2016
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 20.01.16.

PS 9/16 Referatsaker 17.02.16

Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene 17.02.16 til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.02.2016
Behandling:


RS 4/16 og RS 5/16 Utkast til intensjonsavtale K2 og K5

Kommuneoverlege Vegard Nilsen møtte for å orientere om nye krav til legevaktordningen.
Ordfører Hilde (AP) orienterte om innholdet i intensjonsavtalene og besvarte spørsmål.
Ingen merknader for øvrig.

Vedtak:
Formannskapet tar referatsakene 17.02.16 til orientering.

RS 4/16 Utkast til intensjonsavtale K2 pr. 02.02.16 2016/168
RS 5/16 Utkast til intensjonsavtale K5 pr. 03.02.16 2016/167
RS 6/16 Regional planstrategi for Agder 2016-2020 - Invitasjon til å gi innspill til
planstrategiarbeidet og kunnskapsgrunnlaget 2012/522
RS 7/16 Søknad om ekstra belønningsmidler 2016 - Kristiansandsregionen er
invitert til å søke på midler utlyst fra Samferdselsdepartementet 2016/369
PS 10/16 HMS rapport pr. 08.02.16
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.02.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Ordfører Hilde (AP) fremmet følgende forslag:
Formannskapet tar saken til orientering, og ber administrasjonen samtidig om følgende:



En plan for lukking av avvik
Se på mulighetene for og utarbeide oversikt over arbeidsrelatert sykefravær og skadestatistikk




Tiltak for og bedre samarbeidet mellom Arbeidsmiljøutvalget og samarbeidsutvalget
Oppdatert avviksrapport til neste møte i formannskapet.

Formannskapet fattet enstemmig vedtak.

Vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering, og ber administrasjonen samtidig om følgende:





En plan for lukking av avvik
Se på mulighetene for og utarbeide oversikt over arbeidsrelatert sykefravær og
skadestatistikk
Tiltak for og bedre samarbeidet mellom Arbeidsmiljøutvalget og samarbeidsutvalget
Oppdatert avviksrapport til neste møte i formannskapet.

PS 11/16 Høringsuttalelse om forslag til nytt inntektssystem for kommunene
Rådmannens forslag til vedtak:
Vedlagt utkast til høringsuttalelse oversendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.02.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Ingen merknader.
Formannskapet innstiller enstemmig til kommunestyret:

Innstilling:
Vedlagt utkast til høringsuttalelse oversendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

PS 12/16 Økt tilbud om barnehageplasser i Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Det åpnes for å utvide kapasitet i Espira Vedderheia barnehage med 9 plasser og Åros barnehage
med 5 plasser med anslåtte årlige utgifter på til sammen 2,2 mill. kroner. Konsekvensene for 2016budsjettet innarbeides i 1.tertialrapport.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 10.02.2016

Behandling:
Tjenesteutvalget innstiller enstemmig til formannskapet:

Innstilling:
Det åpnes for å utvide kapasitet i Espira Vedderheia barnehage med 9 plasser og Åros barnehage
med 5 plasser med anslåtte årlige utgifter på til sammen 2,2 mill. kroner. Konsekvensene for 2016budsjettet innarbeides i 1.tertialrapport.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.02.2016
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling. (Innstilingen samsvarer med rådmannens forslag til
vedtak).
Formannskapet innstiller enstemmig til kommunestyret:

Innstilling:
Det åpnes for å utvide kapasitet i Espira Vedderheia barnehage med 9 plasser og Åros barnehage
med 5 plasser med anslåtte årlige utgifter på til sammen 2,2 mill. kroner. Konsekvensene for 2016budsjettet innarbeides i 1.tertialrapport.

PS 13/16 KS Strategikonferanse 2016 - politisk behandling av debatthefte
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet slutter seg til rådmannens kommentarer til de spørsmål KS har stilt i
forbindelse med tariffoppgjøret 2016.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.02.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Ordfører Hilde (AP) fremmet følgende endringsforslag:



Pkt. 1 første setning endres til […] hensiktsmessig størrelse av lønnsveksten skal gis gjennom lokale
forhandler […]
Endre pkt. 5 – KS skal jobbe for og forbedre refusjonsordningene – ikke endre hovedtariffavtalen i
forhold til dette området.

Vedtak:
Formannskapet slutter seg til rådmannens kommentarer til de spørsmål KS har stilt i
forbindelse med tariffoppgjøret 2016, med følgende endringsforslag:




Pkt. 1 første setning endres til […] hensiktsmessig størrelse av lønnsveksten skal gis
gjennom lokale forhandler […]
Endre pkt. 5 – KS skal jobbe for og forbedre refusjonsordningene – ikke endre
hovedtariffavtalen i forhold til dette området.

PS 14/16 Innspill til planprogram for regional plan for kollektivtrafikken i
Kristiansandsregionen 2017-30
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet i Søgne ber om at bedre kollektivtilbud utredes med bakgrunn i punktene i
saksutredningen.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.02.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Arealplanlegger Wold Sunde besvarte spørsmål.
Ingen merknader.
Formannskapet fattet enstemmig vedtak.
Det ble gitt signaler om at man i det videre arbeidet må jobbe for å bedre tilbudet om kollektivtransport i
vestbygda.

Vedtak:
Formannskapet i Søgne ber om at bedre kollektivtilbud utredes med bakgrunn i punktene i
saksutredningen.

PS 15/16 Utlysing av stilling som elevombud i Søgne og oppnevning av
tilsettingsutvalg
Rådmannens forslag til vedtak:
1
2

Formannskapet oppnevner xx (politiker1), yy (politiker2) og zz (tillitsvalgt) til å utgjøre
ansettelsesutvalget som intervjuer, vurderer og innstiller for tilsetting som elevombud i
Søgne. Formannskapet foretar endelig tilsetting.
Formannskapet godkjenner vedlagte tekst for offentlig utlysning av stillingen.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.02.2016

Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
3

Formannskapet oppnevner xx (politiker1), yy (politiker2) og zz (tillitsvalgt) til å utgjøre
ansettelsesutvalget som intervjuer, vurderer og innstiller for tilsetting som elevombud i Søgne.
Formannskapet foretar endelig tilsetting.
Formannskapet godkjenner vedlagte tekst for offentlig utlysning av stillingen.

4

Repr. Terkelsen (FRP) fremmet følgende forslag:




Formannskapet oppnevner leder av tjenesteutvalget, en politiker fra formannskapet og en politiker til
å utgjøre ansettelsesutvalget sammen med en tillitsvalgt som intervjuer, vurderer og innstiller for
tilsetting som elevombud i Søgne. Formannskapet foretar endelig tilsetting.
Formannskapet godkjenner vedlagte tekst for offentlig utlysning av stillingen. Det forutsettes at
tillitsvalgte godkjenner tekst etter drøfting.
Fra formannskapet velges Bjørn Egeli (AP) og Sigrun Sæther(KRF)

Votering:
Rådmannens forslag satt opp mor repr. Terkelsen (FRP) sitt forslag.
Repr. Terkelsen (FRP) sitt forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:





Formannskapet oppnevner leder av Tjenesteutvalget, en politiker fra formannskapet og
en politiker til å utgjøre ansettelsesutvalget sammen med en tillitsvalgt som intervjuer,
vurderer og innstiller for tilsetting som elevombud i Søgne. Formannskapet foretar
endelig tilsetting.
Formannskapet godkjenner vedlagte tekst for offentlig utlysning av stillingen. Det
forutsettes at tillitsvalgte godkjenner tekst etter drøfting.
Fra formannskapet velges Bjørn Egeli (AP) og Sigrun Sæther (KRF)

PS 16/16 Framtidig kommunestruktur - folkeavstemning ifm
kommunesammenslåing
Alternative forslag til vedtak:

Alternativ 1
 Søgne kommune skal avholde en folkeavstemning om kommunestruktur – med utgangspunkt
i følgende alternativer:
K1 (Søgne kommune forblir selvstendig kommune)
K2 (Søgne kommune slås sammen med Songdalen kommune)
K5 (Søgne kommune slås sammen med følgende kommuner: Songdalen, Kristiansand,
Birkenes og Lillesand).



Folkeavstemningen skal være rådgivende men innbyggernes råd skal ved høy valgdeltakelse,
veie tungt.



Innbyggere fra og med fylte 16 år i kalenderåret er stemmeberettiget.



Kommunestyret ber rådmannen snarest mulig om å kalle inn valgstyret til møte for å
planlegge folkeavstemningen.



Avstemningen bør skje snarest mulig etter at forhandlingene med K2 og K5 er avsluttet, og
datoen for folkeavstemningen må koordineres og sammenfalle med gjennomføringen i de
andre K5-kommunene.

Alternativ 2
 Det avholdes ikke folkeavstemning i Søgne kommune knyttet til framtidig kommunestruktur.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.02.2016
Behandling:
Til behandling forelå alternative forslag til vedtak.
Formannskapet innstiller enstemmig til kommunestyret:

Innstilling:
Alternativ 1
 Søgne kommune skal avholde en folkeavstemning om kommunestruktur – med utgangspunkt
i følgende alternativer:
K1 (Søgne kommune forblir selvstendig kommune)
K2 (Søgne kommune slås sammen med Songdalen kommune)
K5 (Søgne kommune slås sammen med følgende kommuner: Songdalen, Kristiansand,
Birkenes og Lillesand).


Folkeavstemningen skal være rådgivende men innbyggernes råd skal ved høy valgdeltakelse,
veie tungt.



Innbyggere fra og med fylte 16 år i kalenderåret er stemmeberettiget.



Kommunestyret ber rådmannen snarest mulig om å kalle inn valgstyret til møte for å
planlegge folkeavstemningen.



Avstemningen bør skje snarest mulig etter at forhandlingene med K2 og K5 er avsluttet, og
datoen for folkeavstemningen må koordineres og sammenfalle med gjennomføringen i de
andre K5-kommunene.

PS 17/16 Vedtak av planstrategi for Søgne kommune 2016 - 2019
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet slutter seg til forslag til kommunal planstrategi for Søgne 2016 2019. Kommuneplanen foreslås revidert i denne planperioden. Forslaget
offentliggjøres i 30 dager før endelig behandling i kommunestyret.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.02.2016
Behandling:
Ingen merknader.
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet slutter seg til forslag til kommunal planstrategi for Søgne 2016 2019. Kommuneplanen foreslås revidert i denne planperioden. Forslaget
offentliggjøres i 30 dager før endelig behandling i kommunestyret.

PS 18/16 Eventuelt 17.02.16

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.02.2016
Behandling:
Rådmann Holum:
 Gjennomgang av regnskapet for 2015

