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45/16.
I forkant av ordinært møte ble det avholdt generalforsamlinger i Søgne Industriselskap AS og
Songvaar Vekst AS.
Endring i saksliste

PS 45/16 ble behandlet i etterkant av PS 56/16
Lukking av møtet
 PS 43/16 Ansettelse av elevombud
Møtet ble lukket jfr. Off.l. §23.1 «økonomi,- lønns- og personalforvaltning».
 PS 45/16 Avviksrapport – mars april 2016
Møtet ble lukket jfr. Off.l. §23.1 «økonomi,- lønns- og personalforvaltning».
Av 9 medlemmer var 9 tilstede inkludert møtende vararepresentanter. Merknad til innkalling: Repr.
Kjær (SV) påpekte at innkallingen burde vært sendt ut tidligere enn onsdag 11.05.16
pga helligdager. Ingen merknader for øvrig til sakskart og innkalling, datert 11.05.16. Sakskartet
omfattet PS 41/16-PS 57/16.
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.
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PS 41/16 Godkjenning av protokoller fra møter 20.04.16 og 04.05.16
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoller fra møter 20.04.16 og 04.05.16.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.05.2016
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møter 20.04.16 og 04.05.16.

PS 42/16 Referatsaker 18.05.16
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene 18.05.16 til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.05.2016
Behandling:



RS 14/16 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport

Rådmann Holum orienterte samt besvarte spørsmål.


RS 15/16 Vederlagsberegning korttidsopphold

Rådmann Holum orienterte samt besvarte spørsmål.
Formannskapet bes administrasjonen revidere gjeldende regelverk.

Vedtak:



RS 14/16 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport

Formannskapet tar referatsaken til orientering.


RS 15/16 Vederlagsberegning korttidsopphold

Formannskapet tar referatsaken til orientering, og ber
administrasjonen revidere gjeldende regelverk.

RS 14/16 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport saksbehandling i
barnevernstjenesten 2015/1091
RS 15/16 Vederlagsberegning korttidsopphold Enhet for Institusjonstjenester
2016/1440
PS 43/16 Ansettelse av elevombud
Forslag til vedtak:
Tone Martha Sødal ansettes i 50 % stilling som elevombud.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.05.2016
Behandling:
Møtet ble lukket jfr. Off.l. §23.1 «økonomi,- lønns- og personalforvaltning».
Formannskapet fattet enstemmig vedtak.

Vedtak:
Tone Martha Sødal ansettes i 50 % stilling som elevombud.

PS 44/16 Sluttbehandling - Kommunedelplan for Tangvall
Rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas Kommunedelplan for Tangvall 2016 – 2035,
bestående av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med tilhørende konsekvensutredning.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.05.2016
Behandling:

Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas Kommunedelplan for Tangvall 2016 – 2035, bestående
av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med tilhørende konsekvensutredning.

Repr. Terkelsen (FRP) fremmet følgende forslag:
1.
I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas Kommunedelplan for Tangvall 2016 – 2035, bestående
av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med tilhørende konsekvensutredning. Med endring foretatt av
Formannskapet 18.05-2016.
Formannskapets forslag til alternativ 2 (02.12-15, boligformål/50+)vedtas lagt inn i Kommunedelplan for
Tangvall, med de rekkefølgekrav for området vedtatt lagt ut til offentlig høring 02.12-2015.
2.
7.6
Reguleringsplan for Rådhuset/Tangvall sentrum (Plan id 200912197) endres ved en reduksjon av det
offentlige uterom.
Kommunal tomt øst i området (ved Rådhuset) og kommunal tomt nord i området (Torg 2) tidligere regulert til
parkeringshus blir ikke en del av det offentlige uterom.
3.
Parsell gnr. 72/bnr. 220 (ca. 5 mål) reguleres til boligformål. Markeres Gul (Byggeområde) i plan.
4.
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.
5.
Området Solåsen (BKB4)legges inn i kommunedelplan med en utvidet avgrensing mot syd. (Ca 1/3 utvidelse
av foreslåtte avgrensing. Området skraveres Blått (Næring) og Gult (Boligformål)

Repr. Reisvoll (H) fremmet følgende forslag:
Formannskapet innstiller til kommunestyret følgende:
I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommunedelsplan for Tangvall2016-2035 bestående av
plankart, bestemmelser og
planbeskrivelse med tilhørende konsekvensutredning.
Følgende endringer legges til grunn:
1. Området vest for Hellersdalsveien reguleres LNFR.
2. Området øst for omsorgssenteret reguleres boligformål og Agderbyggs prosjekt, fremkommer i
planforslag sendt til arealenheten, Nymoen, legges til grunn.
3. Områdene BKB4 og BKB5 regulere næring som omfatter industri, håndverks- og lagervirksomhet,
tjenesteyting og forretning. Dog ikke detaljhandel.
4. Parkeringskrav til forsamlingslokaler settes til 0,1 pr sitteplass.
5. I bestemmelsene Pkt. 1.2 , kulepunkt, strykes BRA 50m2. Under Tjenesteyting settes for BOP 3 maks
BYA 65%.
6. Under PKT 1.4 strykes underpunkt a.
7. Under PKT 2.6, første avsnitt, strykes : og bolig.

8. Under PKT 2.8, 2.8.2 endres.
9. Under PKT 7: 7.2 endres
I forkant av voteringen frafalt representanten følgende punkter: 1, 2, 6,7,8 og 9.
Repr. Kjær (SV) fremmet følgende forslag:
Ved henvisning til stortingsvedtak 19.11-15 om sikker matforsyning i verden og i Norge vil Søgne gjøre sin
del av dugnaden for å verne dyrka jord ved å innarbeide følgende:
1. Områdene vest for ungdomsskolen B1, B2, B3 og B5 blir LNF-områder og nedbygges ikke ytterligere.
2. Området BKB1 vest for ungdomsskolene forblir LNF-område til det viser seg at arealene er helt
nødvendig for en fornuftig skoleutbygging.
3. Linnegrøvan næringsområde utvides ikke ytterligere i BN-området som forblir LNF-område.
4. Området langs Søgneelva blir LNF-område i tråd med fylkesmannens anbefalinger.
Ordfører Hilde (AP) fremmet følgende forslag om protokolltilførsel:
B1, B2, B3 og B5 vurderes tatt ut i forbindelse med rullering av kommuneplan. Området øst for Hølleveien
bygges ut først.
Merknad til protokolltilførsel: Området øst gjelder boligutbygging.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rådmannens forslag
Forslag fra FRP
Forslag fra Høyre
Forslag fra SV punkt 1
Protokolltilførsel fra AP
Forslag fra SV punkt 2-4

Punkt 1 i repr. Terkelsen (FRP) sitt forslag satt opp mot rådmannens forslag til vedtak.
FRP sitt forslag vedtatt med 6 mot 3 stemmer (AP).
Punkt 2-5 i repr. Terkelsen (FRP) sitt forslag falt med 8 mot 1 stemmer (FRP).
Punkt 3 i repr. Reisvoll (H) sitt forslag falt med 5 mot 4 stemmer (V,H,KRF).
Punkt 4 i repr. Reisvoll (H) sitt forslag falt med 5 mot 4 stemmer (V,H,KRF).
Punkt 5 i repr. Reisvoll (H) sitt forslag – enstemmig vedtatt.
Punkt 1 i repr. Kjær (SV) sitt forslag falt med 6 mot 3 stemmer (V,SV,KRF).
Protokolltilførsel fra AP vedtatt med 7 mot 2 stemmer (FRP, Reisvoll;H).
Punkt 2 i repr. Kjær (SV) sitt forslag falt med 8 mot 1 stemmer (SV).

Punkt 3 i repr. Kjær (SV) sitt forslag vedtatt med 8 mot 1 stemmer (FRP).
Punkt 4 i repr. Kjær (SV) sitt forslag falt med 5 mot 4 stemmer (V,FRP,KRF,SV).
Formannskapet innstiller til kommunestyret.

Innstilling:

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas Kommunedelplan for Tangvall 2016 – 2035, bestående
av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med tilhørende konsekvensutredning. Med endring foretatt av
Formannskapet 18.05-2016.
Formannskapets forslag til alternativ 2 (02.12-15, boligformål/50+) vedtas lagt inn i Kommunedelplan for
Tangvall, med de rekkefølgekrav for området vedtatt lagt ut til offentlig høring 02.12-2015.
I bestemmelsene Pkt. 1.2 , kulepunkt, strykes BRA 50m2. Under Tjenesteyting settes for BOP 3 maks BYA
65%.
Linnegrøvan næringsområde utvides ikke ytterligere i BN-området som forblir LNF-område.

PS 45/16 Avviksrapport - mars april 2016
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.05.2016
Behandling:

Rådmann Holum orienterte samt besvarte spørsmål.
Møtet ble lukket jfr. Off.l. §23.1 «økonomi,- lønns- og personalforvaltning».
Repr. Egeli (AP) fremmet følgende forslag:
Formannskapet ber om en statusrapport 01.09.16 om forholdene i Administrasjonsavdelingen.
Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering.
Formannskapet ber om en statusrapport 01.09.16 om forholdene i Administrasjonsavdelingen.

PS 46/16 Mangfold og likstillingsmelding 2015
Rådmannens forslag til vedtak:
Mangfold- og likestillingsmelding 2015 vedtas.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 12.04.2016
Behandling:
Administrasjonsutvalget innstiller enstemmig til formannskapet:

Innstilling:
Mangfold- og likestillingsmelding 2015 vedtas.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.05.2016
Behandling:


Protokoll fra Eldrerådet 02.05.16:

Mangfold- og likestillingsmelding 2015 vedtas med følgende merknad:
Eldrerådet mener det også er naturlig å rapportere på andre områder enn kjønns forskjeller. Henviser til
eldrerådets behandling og merknader til LIM-plan i møtet 04.04.16.


Protokoll fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.05.16:

I meldingen står det mye om likestilling mellom kjønnene, men lite når det gjelder mangfold opp mot etnisitet
og funksjonshemminger.
Utvalget tenker da på:
Er det ansatte med funksjonshemminger i kommunen i dag, og hva er planen for å rekruttere personer
fra denne gruppen?
Det må foreslås konkrete tiltak i denne planen for å få frem det mangfold som vi ønsker uavhengig av
ulike funksjonshemminger
Hvilke erfaringer og praksis har kommunen med å rekruttere personer med ulike funksjonshemminger
i dag?
Til behandling forelå Administrasjonsutvalgets innstilling. (Samsvarer med rådmannens forslag til vedtak.).
Formannskapet fattet enstemmig vedtak.

Vedtak:
Mangfold- og likestillingsmelding 2015 vedtas.

PS 47/16 Permanent drift av Solstrålen barnehage
Rådmannens forslag til vedtak:
Solstrålen barnehage etableres som permanent barnehage i lokalene på Breiteigen.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 11.05.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Solstrålen barnehage etableres som permanent barnehage i lokalene på Breiteigen.
Kommunalsjef for helse og omsorg redegjorde for kompensasjonstilskuddet som er gitt til sykehjemsplassene,
og den kontakt som har vært med Husbanken.
Leder Eikeland (FRP) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes. En eventuell omgjøring til permanent drift av Solstrålen barnehage vurderes som en del av
økonomiplanen og barnehagebehovsplanen.
Forslaget enstemmig utsatt.
Tjenesteutvalget innstiller enstemmig til formannskapet.

Innstilling:
Saken utsettes. En eventuell omgjøring til permanent drift av Solstrålen barnehage vurderes som en del av
økonomiplanen og barnehagebehovsplanen.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.05.2016
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak:
Solstrålen barnehage etableres som permanent barnehage i lokalene på Breiteigen.
Til behandling forelå Tjenesteutvalgets innstilling: (enstemmig vedtatt)
Saken utsettes. En eventuell omgjøring til permanent drift av Solstrålen barnehage vurderes som en del av
økonomiplanen og barnehagebehovsplanen.

Innstilling:
Saken utsettes. En eventuell omgjøring til permanent drift av Solstrålen barnehage vurderes som en del av
økonomiplanen og barnehagebehovsplanen.

PS 48/16 Tilstandsrapporten 2015
Rådmannens forslag til vedtak:
Tilstandsrapporten for grunnskolene i Søgne 2015 tas til etterretning

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 11.05.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtaket.
Leder Eikeland (FRP) fremmet følgende forslag:
Tjenesteutvalget innstiller til formannskapet.
Tjenesteutvalget er fornøyd med at det innenfor flere områder er en positiv utvikling over tid.
Tilstandsrapporten 2015 er beskrivende og god og gir god tilbakemelding om tilstandsstatus i Søgneskolene.
Tjenesteutvalget er fornøyd med at det blir tatt tak i de områder hvor det ikke vises en positiv utvikling.
Utvalget ber om en tilbakemelding på konkrete tiltak som vil bli iverksatt innen følgende områder:
- Hvordan det jobbes for å få flere elever til å fullføre videregående skole
- Utvikling av læringsresultater
- Tilpasset undervisning for alle, øke elevenes mestringsnivå
Tilstandsrapporten sett i sammenheng med elevundersøkelsen:
7.trinn:
-

Rundt 20% mener det ikke er god nok faglig utfordring i skolen, de mestrer ikke og har liten
motivasjon. Hvordan øke antallet elever som ikke opplever faglig utfordring, mestring og motivasjon?

10.trinn
-

Rundt 20% opplever for lite mestring og ca. 30% opplever for liten motivasjon, hvordan øke antallet
elever som opplever mestring og motivasjon?

Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget Leder Eikeland (FRP) ble enstemmig vedtatt.
Tjenesteutvalget innstiller enstemmig til formannskapet.

Innstilling:
Tilstandsrapporten for grunnskolene i Søgne 2015 tas til etterretning.
Tjenesteutvalget er fornøyd med at det innenfor flere områder er en positiv utvikling over tid.
Tilstandsrapporten 2015 er beskrivende og god og gir god tilbakemelding om tilstandsstatus i
Søgneskolene.
Tjenesteutvalget er fornøyd med at det blir tatt tak i de områder hvor det ikke vises en positiv
utvikling. Utvalget ber om en tilbakemelding på konkrete tiltak som vil bli iverksatt innen følgende
områder:
- Hvordan det jobbes for å få flere elever til å fullføre videregående skole
- Utvikling av læringsresultater
- Tilpasset undervisning for alle, øke elevenes mestringsnivå
Tilstandsrapporten sett i sammenheng med elevundersøkelsen:
7.trinn:
-

Rundt 20% mener det ikke er god nok faglig utfordring i skolen, de mestrer ikke og har liten
motivasjon. Hvordan øke antallet elever som ikke opplever faglig utfordring, mestring og
motivasjon?
10.trinn
-

Rundt 20% opplever for lite mestring og ca. 30% opplever for liten motivasjon, hvordan øke
antallet elever som opplever mestring og motivasjon?

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.05.2016
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak:
Tilstandsrapporten for grunnskolene i Søgne 2015 tas til etterretning
Til behandling forelå Tjenesteutvalgets innstilling:
Tilstandsrapporten for grunnskolene i Søgne 2015 tas til etterretning.
Tjenesteutvalget er fornøyd med at det innenfor flere områder er en positiv utvikling over tid.
Tilstandsrapporten 2015 er beskrivende og god og gir god tilbakemelding om tilstandsstatus i Søgneskolene.
Tjenesteutvalget er fornøyd med at det blir tatt tak i de områder hvor det ikke vises en positiv utvikling.
Utvalget ber om en tilbakemelding på konkrete tiltak som vil bli iverksatt innen følgende områder:
-

Hvordan det jobbes for å få flere elever til å fullføre videregående skole
Utvikling av læringsresultater
Tilpasset undervisning for alle, øke elevenes mestringsnivå

Tilstandsrapporten sett i sammenheng med elevundersøkelsen:
7.trinn:
-

Rundt 20% mener det ikke er god nok faglig utfordring i skolen, de mestrer ikke og har liten
motivasjon. Hvordan øke antallet elever som opplever faglig utfordring, mestring og motivasjon?

10.trinn
-

Rundt 20% opplever for lite mestring og ca. 30% opplever for liten motivasjon, hvordan øke antallet
elever som opplever mestring og motivasjon?

Repr. Terkelsen (FRP) fremmet følgende forslag:
Formannskapet er enig i Tjenesteutvalgets innstilling, og ber Tjenesteutvalget følge opp rapporten videre.
Formannskapet innstiller til kommunestyret.

Innstilling:
Tilstandsrapporten for grunnskolene i Søgne 2015 tas til etterretning.
Tjenesteutvalget er fornøyd med at det innenfor flere områder er en positiv utvikling over tid.
Tilstandsrapporten 2015 er beskrivende og god og gir god tilbakemelding om tilstandsstatus i Søgneskolene.
Tjenesteutvalget er fornøyd med at det blir tatt tak i de områder hvor det ikke vises en positiv utvikling.
Utvalget ber om en tilbakemelding på konkrete tiltak som vil bli iverksatt innen følgende områder:
- Hvordan det jobbes for å få flere elever til å fullføre videregående skole
- Utvikling av læringsresultater
- Tilpasset undervisning for alle, øke elevenes mestringsnivå
Tilstandsrapporten sett i sammenheng med elevundersøkelsen:
7.trinn:
-

Rundt 20% mener det ikke er god nok faglig utfordring i skolen, de mestrer ikke og har liten
motivasjon. Hvordan øke antallet elever som opplever faglig utfordring, mestring og motivasjon?

10.trinn
-

Rundt 20% opplever for lite mestring og ca. 30% opplever for liten motivasjon, hvordan øke antallet
elever som opplever mestring og motivasjon?

Formannskapet er enig i Tjenesteutvalgets innstilling, og ber Tjenesteutvalget følge opp rapporten videre.

PS 49/16 Kommunereform - tidsplan for avslutningsfasen
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.05.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Presisering: Politisk behandling i ordinært møte i kommunestyre 22.06.16. Ekstraordinært møte i
kommunestyre blir evt. 29.06.16.

Vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering.

PS 50/16 Regional planstrategi for Agder 2016 - 2020 - høringsuttalelse
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet støtter de vurderinger som fremgår i saksutredningen.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.05.2016
Behandling:
Formannskapet fattet enstemmig vedtak.

Vedtak:
Formannskapet støtter de vurderinger som fremgår i saksutredningen.

PS 51/16 Høring - Samferdselspakke Kristiansandsregionen fase 1 - forlengelse
av bompengeperioden
Rådmannens forslag til vedtak:
Forslaget om å forlenge bompengeperioden i to år for Samferdselspakken for Kristiansandsregionen
fase 1 tas til etterretning.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.05.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet følgende forslag:
1.

Søgne Formannskap vil ikke forlenge eksisterende bompengeperiode i Kristiansandsregionen med to år.
Formannskapet vil avvente den kommende behandlingen av bymiljøavtale.
2.
Dersom det allikevel skulle gå mot en forlengelse på to år, forutsetter Søgne Formannskap at følgende
prosjekter skal inngå i fremtidig finansiering.
- Hølleveien (Trafikksikkerhet/Endret trase)
- Ny gang og sykkelvei Kilen/Romsviga.
- Fåmyra (Sti)

Votering:
Rådmannens forslag satt opp mot forslag fra repr. Terkelsen (FRP)
Rådmannen forslag vedtatt med 7 mot 2 stemmer (Frp, Reisvoll;H)
Formannskapet fattet følgende vedtak.

Vedtak:
Forslaget om å forlenge bompengeperioden i to år for Samferdselspakken for
Kristiansandsregionen fase 1 tas til etterretning.

PS 52/16 Parkering ved Søgne Hovedkirke
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering. Det arbeides videre med å vurdere løsninger som vil bedre
parkeringsdekningen knyttet til Søgne hovedkirke.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.05.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Formannskapet fattet enstemmig vedtak.

Vedtak:

Formannskapet tar saken til orientering. Det arbeides videre med å vurdere løsninger som vil
bedre parkeringsdekningen knyttet til Søgne hovedkirke.

PS 53/16 Årsmelding 2015 - Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Årsmelding for Søgne kommune 2015 tas til orientering.

2. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 30,354 mill. kroner avsettes til disposisjonsfond.
3. 5,712 mill. kroner tilføres enheter med overskudd i 2015 og 0,158 mill. kroner inndekkes av
enheter med underskudd i 2015. Differansen på 5,554 mill. kroner reduserer avsetningen til
disposisjonsfond under pkt. 2.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 11.05.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
4. Årsmelding for Søgne kommune 2015 tas til orientering.
5. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 30,354 mill. kroner avsettes til disposisjonsfond.
6. 5,712 mill. kroner tilføres enheter med overskudd i 2015 og 0,158 mill. kroner inndekkes av enheter
med underskudd i 2015. Differansen på 5,554 mill. kroner reduserer avsetningen til disposisjonsfond
under pkt. 2.
Repr. Fardal (H) fremmet følgende forslag:
Tjenesteutvalget innstiller til formannskapet: Det avsettes kr 2,5 mill. til flytting og ombygging av museet fra
Lunde til Søgne gamle Prestegård. Finansiering taes fra disp. fondet.
Tjenesteutvalget innstiller til formannskapet. Tinntjønn skole og Nygård skole får underskuddet fra 2015
strøket. Beløpet taes fra disp.fondet.
Repr. Bakke (Ap) fremmet følgende forslag:
Tjenesteutvalget har i tidligere vedtak besluttet å øke barnefysioterapiressurs snarest og vil at deler av
helseenhetens overskudd (mindreforbruk) brukes til dette.

Votering:
Pkt. 1 og 2 i rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Fardal 1. avsnitt i forslaget (nytt pkt. 3) vedtatt med 5 mot 4 stemmer (Ap og Krf).
Forslaget fra Fardal 2. avsnitt i forslaget (nytt pkt. 4) falt med 6 mot 3 stemmer (H + Sp)
Forslaget fra Aslaug Bakke ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag pkt. 3 ble votert over i forhold til justert innstillingen til tjenesteutvalget inkl. flytting av
museet Rådmannens forslag falt med 5 mot 4 stemmer (Ap, Krf).
Tjenesteutvalget innstiller til formannskapet.

Innstilling:
1. Årsmelding for Søgne kommune 2015 tas til orientering.
2. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 30,354 mill. kroner avsettes til disposisjonsfond.
3. 5,712 mill. kroner tilføres enheter med overskudd i 2015 og 0,158 mill. kroner inndekkes av
enheter med underskudd i 2015. Differansen på 5,554 mill. kroner reduserer avsetningen til
disposisjonsfond under pkt. 2.
4. Det avsettes kr 2,5 mill. til flytting og ombygging av museet fra Lunde til Søgne gamle
Prestegård. Finansiering taes fra disp. fondet.
5. Tjenesteutvalget har i tidligere vedtak besluttet å øke barnefysioterapiressurs snarest og vil at
deler av helseenhetens overskudd (mindreforbruk) brukes til dette.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.05.2016
Behandling:
Til behandling forelå Tjenesteutvalgets innstilling:
6. Årsmelding for Søgne kommune 2015 tas til orientering.
7. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 30,354 mill. kroner avsettes til disposisjonsfond.
8. 5,712 mill. kroner tilføres enheter med overskudd i 2015 og 0,158 mill. kroner inndekkes av enheter
med underskudd i 2015. Differansen på 5,554 mill. kroner reduserer avsetningen til disposisjonsfond
under pkt. 2.
9. Det avsettes kr 2,5 mill. til flytting og ombygging av museet fra Lunde til Søgne gamle Prestegård.
Finansiering taes fra disp. fondet.
10. Tjenesteutvalget har i tidligere vedtak besluttet å øke barnefysioterapiressurs snarest og vil at deler av
helseenhetens overskudd (mindreforbruk) brukes til dette.
Repr. Reisvoll (H) fremmet følgende forslag:
Nygård og Tinntjønn skole ettergis underskuddet. Differansen i pkt 3 endres tilsvarende.

Votering:
Repr. Reisvoll (H) sitt forslag falt med 7 mot 2 stemmer (H).
Formannskapet vedtok og flytte voteringen av punkt 4 i Tjenesteutvalgets innstilling til sak PS 55/16
Vurdering av flytting av bygningene til Søgne bygdemuseum på Lunde
Tjenesteutvalgets innstilling punkt 1,2,3 og 5 enstemmig vedtatt.
Formannskapet innstiller til kommunestyret.

Innstilling:
1. Årsmelding for Søgne kommune 2015 tas til orientering.
2. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 30,354 mill. kroner avsettes til disposisjonsfond.
3. 5,712 mill. kroner tilføres enheter med overskudd i 2015 og 0,158 mill. kroner inndekkes av enheter
med underskudd i 2015. Differansen på 5,554 mill. kroner reduserer avsetningen til disposisjonsfond
under pkt. 2.
4. Tjenesteutvalget har i tidligere vedtak besluttet å øke barnefysioterapiressurs snarest og vil at deler av
helseenhetens overskudd (mindreforbruk) brukes til dette.

PS 54/16 Årsregnskap 2015 - Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommunestyre fastsetter det fremlagte årsregnskap for Søgne kommune som
kommunens årsregnskap for 2015.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.05.2016

Behandling:
Ingen merknader.
Formannskapet innstiller til kommunestyret.

Innstilling:
Søgne kommunestyre fastsetter det fremlagte årsregnskap for Søgne kommune som
kommunens årsregnskap for 2015.

PS 55/16 Vurdering av flytting av bygningene til Søgne bygdemuseum på Lunde
Rådmannens forslag til vedtak:
Flytting av Søgne bygdemuseum utsettes til fordelingen av kulturaktiviteter mellom nytt skolesenter
og Søgne gamle prestegård er nærmere avklart.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.05.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Repr. Løchen (H) fremmet følgende forslag:
Det avsettes kr 2,5 mill. til flytting og ombygging av museet fra Lunde til Søgne gamle Prestegård.
Finansiering taes fra disp. fondet. Flyttingen av museet iverksettes så snart som mulig.
Repr. Egeli (AP) fremmet følgende forslag:
Søgne bygdemuseum flyttes ikke – det skal vedlikeholdes skikkelig.

Votering:
Repr. Løchen (H) sitt forslag vedtatt med 6 mot 3 stemmer (AP).

Vedtak:
Det avsettes kr 2,5 mill. til flytting og ombygging av museet fra Lunde til Søgne gamle
Prestegård. Finansiering taes fra disp. fondet. Flyttingen av museet iverksettes så snart som
mulig.

PS 56/16 Vurdering om kommunalt drevet akuttmottak til asylsøkere ved
masseankomster
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet finner på bakgrunn av signaler fra UDI at det ikke er aktuelt å opprette kommunalt
akuttmottak eller evt. flyktningemottak.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.05.2016
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet finner på bakgrunn av signaler fra UDI at det ikke er aktuelt å opprette
kommunalt akuttmottak eller evt. flyktningemottak.

PS 57/16 Eventuelt 18.05.16

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.05.2016
Behandling:
Ingen saker forelå.

