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Før møtet orienterte det nye elevombudet Tone Marta Sødal formannskapet om sitt arbeid.
Av 9 medlemmer var 9 til stede inkludert møtende vararepresentanter. Ingen merknader til
innkalling eller sakskartet datert. Sakskartet omfattet sak PS 74/16-PS 81/16.
Endringer i saksliste
 Sak PS 76/16 behandlet før PS 75/16
Sak PS 76/16 Prinsippvedtak for bompengefinansiering av Bymiljøavtalen - Jo Viljam Drivdal,
prosjektleder for Bymiljøavtalen orienterte i forkant av behandlingen.

Repr. Andersen (H) gitt permisjon fra kl. 12.30 etter behandling av sak PS 81/16. Repr. Knut
Henriksen (AP) gitt permisjon kl 13.30 under behandlingen av sak PS 81/16. Eventuelt. Repr. Pål
Henden (AP) møtte for representanten.
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Astrid Margrethe Hilde
ordfører

Camilla Erland Aarnes
rådgiver

Saksnr

Innhold

PS 74/16

Godkjenning av protokoll fra møte 15.06.16

PS 75/16

Referatsaker 24.08.16

PS 76/16

Prinsippvedtak for bompengefinansiering av Bymiljøavtalen

PS 77/16

Strategiplan for tilsyn i byggesaker

PS 78/16

Rammer for arbeidet med Årsbudsjett 2017 og Økonomiplan 20172020

PS 79/16

Vederlagsberegning ved Korttidsopphold

PS 80/16

Avviksrapport juni - juli 2016

PS 81/16

Eventuelt 24.08.16

RS 18/16

Brev til Arbeidstilsynet - Tilsyn i sentraladministrasjonen

RS 19/16

Brev fra Arbeidstilsynet om saksbehandlingstid

RS 20/16

Søknad om støtte til brygge på Kjevik flyplass

RS 21/16

Søknad om økonomisk støtte til distribusjon av Løvetannavisen i deres
kommune 2016

RS 22/16

Søknad om ekstra støtte til synliggjøring av Kirkens SOS - Agders
arbeid - 40-årsjubileum

RS 23/16

Søknad om fri båtplass i Solta båthavn - sommeren 2016

RS 24/16

Forslag til prosjektportefølje, belønningsavtale 2017-19 - innspill

PS 74/16 Godkjenning av protokoll fra møte 15.06.16
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 15.06.16

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.08.2016

U.off.

Behandling:
Ingen merknadet

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 15.06.16

PS 75/16 Referatsaker 24.08.16
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene 24.08.16 til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.08.2016
RS 18/16 Brev til Arbeidstilsynet - Tilsyn i sentraladministrasjonen 2015/3479
RS 19/16 Brev fra Arbeidstilsynet om saksbehandlingstid 2015/3479
RS 20/16 Søknad om støtte til brygge på Kjevik flyplass 2016/2327
RS 21/16 Søknad om økonomisk støtte til distribusjon av Løvetannavisen i deres
kommune 2016 2016/2326
RS 22/16 Søknad om ekstra støtte til synliggjøring av Kirkens SOS - Agders
arbeid - 40-årsjubileum 2010/3974
RS 23/16 Søknad om fri båtplass i Solta båthavn - sommeren 2016 2016/2078
RS 24/16 Forslag til prosjektportefølje, belønningsavtale 2017-19 - innspill
2016/1037
Behandling:
RS 20/16-23/16
Enhetsleder for kultur Pål Kristensen orienterte om tilskuddsordning for kulturmidler
Et enstemmig formannskap fattet følgende vedtak:
Formannskapet ber om å få en politisk sak om retningslinjer for søknader om støtte, som faller utenfor
kulturmidler og evt økonomisk ramme til neste møte i formannskapet





RS 20/16 Søknad om støtte til brygge på Kjevik flyplass
Et enstemmig formannskap avslo søknad om støtte
RS 21/16 Søknad om økonomisk støtte til distribusjon av Løvetannavisen i deres kommune 2016
Et enstemmig formannskap avslo søknad om støtte
RS 22/16 Søknad om ekstra støtte til synliggjøring av Kirkens SOS - Agders arbeid - 40-årsjubileum
Behandling av søknaden utsettes til neste møte
RS 23/16 Søknad om fri båtplass i Solta båthavn - sommeren 2016
Behandling av søknaden utsettes til neste møte

Ingen merknader til øvrige referatsaker 24.08.16 .

Vedtak:
Formannskapet ber om å få en politisk sak om retningslinjer for søknader om støtte, som faller utenfor
kulturmidler og evt økonomisk ramme til neste møte i formannskapet.





RS 20/16 Søknad om støtte til brygge på Kjevik flyplass
Søknad om støtte avslått
RS 21/16 Søknad om økonomisk støtte til distribusjon av Løvetannavisen i deres kommune 2016
Søknad om støtte avslått
RS 22/16 Søknad om ekstra støtte til synliggjøring av Kirkens SOS - Agders arbeid - 40-årsjubileum
Behandling av søknaden utsettes til neste møte
RS 23/16 Søknad om fri båtplass i Solta båthavn - sommeren 2016
Behandling av søknaden utsettes til neste møte

Øvrige referatsaker 24.08.16 tas til orientering.

PS 76/16 Prinsippvedtak for bompengefinansiering av Bymiljøavtalen
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Søgne kommune slutter seg til at det for en fremtidig Bymiljøavtale etableres et bomsystem i
Kristiansandsregionen basert på følgende:
a) 13 bompunkter i tråd med vedlagte kart (det kan bli aktuelt for Styringsgruppen å foreta
korrigeringer).
b) En økning av dagens satser på 50 %.
c) Fortsatt tidsdifferensierte satser.
d) Fortsatt timesregel.
e) Rabatt – 20 % for lette kjøretøy.
f) Månedstak på 60 passeringer.
g) Hvis Stortinget åpner for miljødifferensierte bomsatser ønskes dette vurdert ved første
reforhandling av avtalen.
2. Kommunene og fylkeskommunene vil tilbakeføre mva-kompensasjon til finansiering av
porteføljen.
3. Søgne kommune slutter seg til at det startes forhandlinger basert på de forutsetninger som fremgår
av saken. Fremforhandlet avtale skal endelig politisk behandles i alle kommuner og begge
fylkeskommunene.
4. Forhandlingene forestås av det oppnevnte forhandlingsutvalget.
5. Porteføljeforslagene er dynamiske og vil endres etter hvert som avklaringene kommer på plass:
bominntekter, statlig bidrag, samt normal porteføljestyring hvor tiltak kan omprioriteres.
6. ATP utvalget skal fungere som rådgivende organ for forhandlingsutvalget

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.08.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
1. Søgne kommune slutter seg til at det for en fremtidig Bymiljøavtale etableres et bomsystem i
Kristiansandsregionen basert på følgende:
a) 13 bompunkter i tråd med vedlagte kart (det kan bli aktuelt for Styringsgruppen å foreta
korrigeringer).

b) En økning av dagens satser på 50 %.
c) Fortsatt tidsdifferensierte satser.
d) Fortsatt timesregel.
e) Rabatt – 20 % for lette kjøretøy.
f) Månedstak på 60 passeringer.
g) Hvis Stortinget åpner for miljødifferensierte bomsatser ønskes dette vurdert ved første reforhandling
av avtalen.
2. Kommunene og fylkeskommunene vil tilbakeføre mva-kompensasjon til finansiering av porteføljen.
3. Søgne kommune slutter seg til at det startes forhandlinger basert på de forutsetninger som fremgår av
saken. Fremforhandlet avtale skal endelig politisk behandles i alle kommuner og begge fylkeskommunene.
4. Forhandlingene forestås av det oppnevnte forhandlingsutvalget.
5. Porteføljeforslagene er dynamiske og vil endres etter hvert som avklaringene kommer på plass:
bominntekter, statlig bidrag, samt normal porteføljestyring hvor tiltak kan omprioriteres.
6. ATP utvalget skal fungere som rådgivende organ for forhandlingsutvalget
Repr. Daland (FRP) fremmet forslag:
1. Søgne kommune slutter seg til at det for en fremtidig Bymiljøavtale viderefører et bomsystem i
Kristiansandsregionen basert på følgende:
a) Ingen nye bompunkter
b) Ingen økning av satsene
c) Ingen tidsdifferensierte satser. Det utarbeides andre tiltak som vil bidra til å redusere
trafikkmengden inn og ut av Kristiansand
d) Fortsatt timesregel.
e) Rabatt – 20 % for lette og tunge kjøretøy
f) Månedstak på 60 passeringer.
g) Hvis Stortinget åpner for miljødifferensierte bomsatser skal dette vurderes underveis i
avtaleperioden.
h) (nytt punkt) Eventuelle merinntekter av nye bompunkter skal benyttes til reduksjon av de totale
bomsatsene
i) (nytt punkt) Bominntekter skal ikke bidra til å finansiere drift av kollektivtransporten.
J (nytt punkt) Det anmodes om å igangsette et arbeid for å få ned kostnadene samt prioritere ut
prosjekter som fremkommer av forslag til portefølje.
2. Kommunene og fylkeskommunene vil tilbakeføre mva-kompensasjon til finansiering av porteføljen.
3. a) Det gjøres et forsøk på å fremforhandle en avtale som måles på utslipp, ikke trafikkmengde
b) Fremforhandlet avtale skal endelig politisk behandles i alle kommuner og begge fylkeskommunene.
4. Forhandlingene forestås av det oppnevnte forhandlingsutvalget.
5. Porteføljeforslagene er dynamiske og vil endres etter hvert som avklaringene kommer på plass:
bominntekter, statlig bidrag, samt normal porteføljestyring hvor tiltak kan omprioriteres.
6.

ATP utvalget skal fungere som rådgivende organ for forhandlingsutvalget

Repr. Andersen (H) fremmet forslag:
Som rådmannens med følgende endringer:
Punkt 1:
punkt b) ingen økning
punkt e) 40 passeringer pr mnd
punkt f) 25% rabatt for alle kjøretøyer

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:




FRP sitt forslag falt med 1 (FRP) mot 8 stemmer
Rådmannens forslag til vedtak satt opp mot Høyres forslag til vedtak. Rådmannens forslag vedtatt
med 6 (AP, V, KRF, SV) mot 3 (H, FRP) stemmer.

Innstilling:
1. Søgne kommune slutter seg til at det for en fremtidig Bymiljøavtale etableres et bomsystem i
Kristiansandsregionen basert på følgende:
a) 13 bompunkter i tråd med vedlagte kart (det kan bli aktuelt for Styringsgruppen å foreta
korrigeringer).
b) En økning av dagens satser på 50 %.
c) Fortsatt tidsdifferensierte satser.
d) Fortsatt timesregel.
e) Rabatt – 20 % for lette kjøretøy.
f) Månedstak på 60 passeringer.
g) Hvis Stortinget åpner for miljødifferensierte bomsatser ønskes dette vurdert ved første reforhandling
av avtalen.
2. Kommunene og fylkeskommunene vil tilbakeføre mva-kompensasjon til finansiering av porteføljen.
3. Søgne kommune slutter seg til at det startes forhandlinger basert på de forutsetninger som fremgår av
saken. Fremforhandlet avtale skal endelig politisk behandles i alle kommuner og begge fylkeskommunene.
4. Forhandlingene forestås av det oppnevnte forhandlingsutvalget.
5. Porteføljeforslagene er dynamiske og vil endres etter hvert som avklaringene kommer på plass:
bominntekter, statlig bidrag, samt normal porteføljestyring hvor tiltak kan omprioriteres.
6. ATP utvalget skal fungere som rådgivende organ for forhandlingsutvalget

PS 77/16 Strategiplan for tilsyn i byggesaker
Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget vedtar Søgne kommunes strategiplan for tilsyn i byggesaker.

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.08.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar Søgne kommunes strategiplan for tilsyn i byggesaker.
Ordfører Hilde (AP) fremmet forslag:
Saken sendes tilbake til administrasjonen for behandling i plan- og miljøutvalget, før behandling i
formannskapet.

Votering:
Ordførerens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken sendes tilbake til administrasjonen for behandling i plan- og miljøutvalget, før behandling i
formannskapet.

PS 78/16 Rammer for arbeidet med Årsbudsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020
Rådmannens forslag til vedtak:
1.
2.
3.
4.

Frie inntekter budsjetteres i tråd med KS sin prognosemodell.
Eiendomsskatten videreføres med gjeldende satser.
Det legges opp til et netto driftsresultat for 2017 i tråd med gjeldende økonomiplan.
I hovedsak videreføres gjeldende sektor- og enhetsrammer, justert for pris- og lønnsvekst og
demografiske endringer (befolkningsvekst og endret alderssammensetning). Endringer fra 2016
til 2017 i gjeldende økonomiplan og videreføring av enkelte politiske vedtak i 2016, jf.
saksframlegget, innarbeides imidlertid i 2017-budsjettet.
5. For å balansere budsjettet mangler det gitt forutsetningene i konklusjonspunkt 1-4 i
størrelsesorden 2-3 mill. kroner. Inndekning av dette avklares i den videre prosessen.
6. I den videre prosessen vil en arbeide for å styrke tidlig innsats og forebygging, blant annet ved å
legge til rette for godt samarbeid på tvers av enheter og sektorer.

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.08.2016
Behandling:
Orientering ved økonomisjef Ståle Øverland før behandling av saken.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
1.
2.
3.
4.

Frie inntekter budsjetteres i tråd med KS sin prognosemodell.
Eiendomsskatten videreføres med gjeldende satser.
Det legges opp til et netto driftsresultat for 2017 i tråd med gjeldende økonomiplan.
I hovedsak videreføres gjeldende sektor- og enhetsrammer, justert for pris- og lønnsvekst og
demografiske endringer (befolkningsvekst og endret alderssammensetning). Endringer fra 2016 til
2017 i gjeldende økonomiplan og videreføring av enkelte politiske vedtak i 2016, jf. saksframlegget,
innarbeides imidlertid i 2017-budsjettet.
5. For å balansere budsjettet mangler det gitt forutsetningene i konklusjonspunkt 1-4 i størrelsesorden 23 mill. kroner. Inndekning av dette avklares i den videre prosessen.
6. I den videre prosessen vil en arbeide for å styrke tidlig innsats og forebygging, blant annet ved å legge
til rette for godt samarbeid på tvers av enheter og sektorer.
Et enstemmig formannskap tok saken til orientering.

Vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering.

PS 79/16 Vederlagsberegning ved Korttidsopphold
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunen beregner vederlag for korttidsopphold etter Forskrift om egenandel for kommunale
helse- og omsorgstjenester, dog slik at vedtak om korttidsopphold beregnes etter fast sats vedtatt
årlig av Helse– og omsorgsdepartementet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.08.2016

Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Kommunen beregner vederlag for korttidsopphold etter Forskrift om egenandel for kommunale helse- og
omsorgstjenester, dog slik at vedtak om korttidsopphold beregnes etter fast sats vedtatt årlig av Helse– og
omsorgsdepartementet.
Ordfører Hilde (AP) fremmet utsettelsesforslag:
Saken sendes tilbake for behandling i eldrerådet og tjenesteutvalget før behandling av saken i formannskapet.
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken sendes tilbake for behandling i eldrerådet og tjenesteutvalget før behandling av saken i
formannskapet.

PS 80/16 Avviksrapport juni - juli 2016
Grunnet ferieavvikling er ikke sykefraværstall for 2.kvartal ferdigstilt. Tallene presenteres på neste møte i
september.

Rådmannens forslag til vedtak:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.08.2016
Behandling:
Et enstemmig formannskap tok avviksrapporten juni-juli 2016 til orientering.

Vedtak:
Avviksrapporten juni-juli 2016 til orientering.

PS 81/16 Eventuelt 24.08.16

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.08.2016
Behandling:
Repr. Berge (V):
 Håndtering av interkommunale samarbeid og hvordan kommunen opptrer i denne sammenheng?
Ordfører Hilde (AP) – håper på en sak om dette i neste møte i knutepunktet. Rådmann Holum
orienterte om saken.
 Organisering av administrasjonsutvalget bør drøftes i denne valgperioden. Repr. er av den oppfatning
at formannskapet bør fungere som administrasjonsutvalg.
Ordfører Hilde (AP)




Orienterte om obligatorisk politikeropplæring for kommunestyret 19-20. oktober
Ønsker en gjennomgang av rammeavtaler og rutiner rundt avrop på rammeavtaler og oppfølging av
det politiske vedtaket om miljøvennlig innkjøp og lærlingeordning. Kommunalsjef Tofte: Orienterer i
neste formannskapsmøtet

Repr. Løchen (H)
 Søgneelva omtales som Sygna? Kommunalsjef Tofte orienterte
 Status på oppussing av monogrammene i Ny-Hellesund? Kommunalsjef Tofte: Har vært tema på
samarbeidsmøter med fylkeskommunen Kommunalsjefen kommer tilbake med mer informasjon i et
senere formannskap
Repr. Daland (FRP)
 Ønsket en orientering om tildeling av kontrakt til firma som ikke er tilsluttet lærlingeordninger?
Kommunalsjef Tofte orienterte og vil følge opp om den konkrete saken.
 Status for kloakkutslipp i Søgneelva i sommer? Kommunalsjef orienterte og på det nåværende
tidspunkt kjenner han ikke til at det er utstedt bot som følge av utslippet
 Utdeling av byggeskikkpris? Kommunalsjef Tofte: Administrasjonen vil komme tilbake med saken.
Enhetsleder for ingeniørvesenet Paal Kristensen
 Orienterte om biltrafikk i gågate på Tangvall
Kommunalsjef Tofte
 Orienterte og fikk innspill fra formannskapet om utlysning av konkurranse til hurtigladerstasjon på
Tangvall.
 Orienterte om møte 24.08.18 mellom fylkeskommunen og utbygger ang sykkelsti på Langenes
 Orienterte om muligheter for lyssetting av Søgneskiltet
Repr. Knut Henriksen (AP) gitt permisjon kl 13.30. Repr. Pål Henden (AP) møtte for representanten.
Ordfører Hilde (AP)
 Ordføreren skal hospitere i helse- og omsorgssektoren 4 dager i høst
 Ønsket en tilbakemelding om organisering av ledig stilling etter organisasjonssjef. Rådmannen
orienterte. Ordfører ønsket en informasjon om prosessen i neste formannskap
 Orienterte om organisering av ledig stilling som SLT-koordinator
 Ønsker en sak på neste møte om avtale med Solta båthavn andelslag
 Ønsker en sak om lagring av opptak av politiske møter
 Ønsket en tilbakemelding fra formannskapet om forståelsen av rødt område rundt Søgne
Omsorgssenter i forbindelse med Tangvallplanen og etableringen av 30 nye omsorgsplasser vedtatt i
økonomiplanen. Kommunalsjef Tofte orienterte om prosessen.

