Saksprotokoll i Eldrerådet - 26.09.2016

Behandling:
Eldrerådet har forståelse for at Enhet for institusjonstjenester har hatt merutgifter til beboere i
forbindelse med ombyggingsfasen.
Eldrerådet er bekymret for om bemanningsnormen på Søgne omsorgssenter er tilstrekkelig.
Dette gjelder særlig i forbindelse med utbygging og nyopprettede beboerplasser.
Eldrerådet er bekymret for i hvilken grad merutgifter i forbindelse med utvidet kapasitet på
Søgne omsorgssenter er tatt høyde for i budsjett i 2016.
Eldrerådet stiller spørsmål ved hvorvidt økt personalbelastning ved samhandlingsreformen er
tatt høyde for i budsjett for 2017.

Vedtak/innstilling:
2. tertialrapport 2016 for Søgne kommune tas til orientering.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 27.09.2016
Behandling:
2.tertialrapport 2016 viser at kommunen har god økonomi.
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne vil påpeke at kompetanseavdelingen på Nygård skole
bør prioriteres i det videre budsjettarbeidet. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne anbefaler at
det øremerkes midler til opprusting av kompetanseavdelingens lokaler på Nygård skole i budsjettet.
Toalett/dusj for de ansatte bør prioriteres. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne stiller
spørsmål ved hvorvidt bemanningsgraden er tilstrekkelig i forhold til antall brukere. Rådet for mennesker
med nedsatt funksjonsevne anbefaler at hvert barn får oppnevnt en egen primærkontakt.

Vedtak/innstilling:
2. tertialrapport 2016 for Søgne kommune tas til orientering.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 11.10.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
2. tertialrapport 2016 for Søgne kommune tas til orientering.
Administrasjonsutvalget innstiller til Tjenesteutvalget.

Innstilling:
2. tertialrapport 2016 for Søgne kommune tas til orientering.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 12.10.2016
Behandling:
Økonomisjef Øverland besvarte spørsmål.
Repr. Lohne (H) viste til rapport for oppfølging av vedtak:
«Tjenesteutvalget vedtar å nedsette er arbeidsgruppe til å se mulighetene for å utvikle krigsfortet i NyHellesund til et krigshistorisk museum. […]»
Representanten etterlyser status. Kommunalsjef Wergeland orienterer i neste møte i Tjenesteutvalget.
Til behandling forelå Administrasjonsutvalgets innstilling.
Tjenesteutvalget innstiller enstemmig til formannskapet.

Innstilling:

2. tertialrapport 2016 for Søgne kommune tas til orientering.
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Rådmannens forslag til vedtak:
2. tertialrapport 2016 for Søgne kommune tas til orientering.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 26.09.2016
Behandling:
Eldrerådet har forståelse for at Enhet for institusjonstjenester har hatt merutgifter til beboere i
forbindelse med ombyggingsfasen.
Eldrerådet er bekymret for om bemanningsnormen på Søgne omsorgssenter er tilstrekkelig.
Dette gjelder særlig i forbindelse med utbygging og nyopprettede beboerplasser.
Eldrerådet er bekymret for i hvilken grad merutgifter i forbindelse med utvidet kapasitet på
Søgne omsorgssenter er tatt høyde for i budsjett i 2016.
Eldrerådet stiller spørsmål ved hvorvidt økt personalbelastning ved samhandlingsreformen er
tatt høyde for i budsjett for 2017.
Vedtak/innstilling:
2. tertialrapport 2016 for Søgne kommune tas til orientering.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 27.09.2016
Behandling:
2.tertialrapport 2016 viser at kommunen har god økonomi.
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne vil påpeke at kompetanseavdelingen på Nygård skole
bør prioriteres i det videre budsjettarbeidet. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne anbefaler
at det øremerkes midler til opprusting av kompetanseavdelingens lokaler på Nygård skole i budsjettet.
Toalett/dusj for de ansatte bør prioriteres. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne stiller
spørsmål ved hvorvidt bemanningsgraden er tilstrekkelig i forhold til antall brukere. Rådet for
mennesker med nedsatt funksjonsevne anbefaler at hvert barn får oppnevnt en egen primærkontakt.

Vedtak/innstilling:
2. tertialrapport 2016 for Søgne kommune tas til orientering.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 11.10.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
2. tertialrapport 2016 for Søgne kommune tas til orientering.
Administrasjonsutvalget innstiller til Tjenesteutvalget.

Innstilling:
2. tertialrapport 2016 for Søgne kommune tas til orientering.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 12.10.2016
Behandling:
Økonomisjef Øverland besvarte spørsmål.
Repr. Lohne (H) viste til rapport for oppfølging av vedtak:
«Tjenesteutvalget vedtar å nedsette er arbeidsgruppe til å se mulighetene for å utvikle krigsfortet i NyHellesund til et krigshistorisk museum. […]»
Representanten etterlyser status. Kommunalsjef Wergeland orienterer i neste møte i Tjenesteutvalget.
Til behandling forelå Administrasjonsutvalgets innstilling.

Tjenesteutvalget innstiller enstemmig til formannskapet.

Innstilling:

2. tertialrapport 2016 for Søgne kommune tas til orientering.

Bakgrunn for saken:
Saksframlegget gir status for kommunens økonomi per 31. august 2016 i forhold til budsjett,
både for drift og investeringer.
Vedlagt saken følger også en liste over kommunestyrevedtak til oppfølging og status for disse.
Dette er en oppfølging av sak 9/15 hvor Kommunestyret vedtok at administrasjonen skulle
etablere rutiner for oppfølging av politiske vedtak.
Saksutredning:
1. DRIFTSBUDSJETTET
Status før andre tertial
Søgne kommune budsjetterte i opprinnelig budsjett med et netto driftsresultat på 10,3 mill.
kroner. I første tertialrapport ble budsjetterte inntekter økt med ca. 2,2 mill. kroner, mens
utgiftsrammen til enhetene ble økt med 2,4 mill. kroner. Dette innebærer at budsjettert netto
driftsresultat ble redusert til 10,1 mill. kroner.
Inntekter og utgifter utenom enhetene:
Frie inntekter:
Frie inntekter består av rammetilskudd og skatt på inntekt og formue og er budsjettert med 557
mill. kroner i 2016. Budsjetterte frie inntekter ble oppjustert med 1,9 mill. kroner i 1.
tertialrapport. Det har ikke kommet ny informasjon etter framleggelsen av forrige tertialrapport
som tilsier økning av budsjetterte frie inntekter.
Veksten i skatteinntekter fra 1. tertial 2015 til 1. tertial 2016 var for Søgne kommune på 4,1
prosent. Skatteinngangen har utviklet seg positivt i 2. tertial, og ved utgangen av august hadde
vi en vekst på 6,0 prosent i forhold til samme tidspunkt i fjor. Dette er fortsatt i underkant av
budsjett, men mindreinntekten vil i all hovedsak bli kompensert gjennom inntektsutjevningen
mellom kommuner.
Eiendomsskatt:
Det er budsjettert med inntekter på 18,2 mill. kroner i 2016. Per 31. august, da tre av fire
terminer var fakturert, var det regnskapsført inntekter på 13,9 mill. kroner. Det anses ikke å
være grunnlag for å endre prognosen.
Finansinntekter og -utgifter:
Søgne kommunes forvaltningsfond

Det er budsjettert med en avkastning i 2016 på 6 mill. kroner, tilsvarende 3,8 prosent av
fondets verdi ved årsskiftet. Avkastningen ved utgangen av 2. tertial var 5,3 mill. kroner,
tilsvarende 3,3 prosent. Avkastningen har vært 1,8 mill. kroner høyere enn indeksporteføljen,
som har hatt en avkastning på 2,2 prosent. Porteføljen har hatt høyere avkastning enn indeks
både for norske aksjer, globale aksjer, pengemarkedsfond og norske obligasjoner. Globale
obligasjoner har hatt høyest avkastning, men likevel noe under indeks. Fondets verdiutvikling
har hittil i år vært som følger:

I midten av februar hadde porteføljens verdi falt med ca. 6 mill. kroner, mens den ved utgangen
av august var ca. 5 mill. kroner høyere enn ved årsskiftet. Dette viser at finansmarkedene
fortsatt er urolige, og det er stor usikkerhet knyttet til framtidig avkastning. Av den grunn, og i
tråd med tidligere praksis, foreslås det ikke å endre budsjettert avkastning. Forvaltningen har
vært innenfor rammene i kommunens finansreglement. For ytterligere informasjon vises det til
vedlagt avkastningsrapport for 2. tertial.
Renteutgifter/Gjeldsforvaltning
Kommunen har budsjettert med 13 mill. kroner til renteutgifter på kommunens investeringslån
(altså utenom startlån). Dette ser fortsatt ut til å være et godt estimat, og det foreslås ikke å
endre budsjettet. Det er i tillegg budsjettert med 2 mill. kroner i renteutgifter knyttet til startlån.
Lånegjeld utenom startlån var per 31. august på 573,5 mill. kroner. Det ble tatt opp et nytt lån
på 28 mill. kroner i august for å finansiere årets investeringer. Dette ble tatt opp med en løpetid
på 25 år og 10 års rentebinding, med en rente på 2,1 prosent. Kommunen har etter dette
låneopptaket bundet renten på 45 prosent av låneporteføljen (andelen skal være mellom 25 og
70 prosent ihht. finansreglementet). Durasjon i gjeldsporteføljen, som viser gjennomsnittlig
rentebinding for hele porteføljen, er på 1,3 (skal være mellom 1,0 og 5,0 ihht.
finansreglementet). Dette innebærer at kommunen, selv etter det siste låneopptaket, har relativt
kort gjennomsnittlig rentebinding. Dette har vært en fordel med fallende renter, og er i tråd
med anbefalinger fra kommunens rådgivere.
Gjennomsnittlig rente har falt fra 2,7 prosent ved årsskiftet til 2,5 prosent ved utgangen av 2.
tertial. Forvaltningen har vært innenfor rammene i kommunens finansreglement. Kommunens
gjeld knyttet til startlån utgjorde 110,9 mill. kroner. For ytterligere informasjon vises det til
vedlagt gjeldsrapport for 2. tertial.
Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål
Ledige driftsmidler og ubrukte lånemidler er plassert på konto i Søgne og Greipstad sparebank.
Ved årsskiftet var saldo på kommunens kontoer (utenom skattetrekkskonto) 223 mill. kroner.
Ved utgangen av 2. tertial var tilsvarende saldo 215 mill. kroner.
Kommunen får som hovedregel en rente som ligger ett prosentpoeng over referanserenten (3
måneders NIBOR) på ordinære innskudd. Per 31. august tilsvarte dette en innskuddsrente i
overkant av 2 prosent. For innskudd med 1 måneds bindingstid er renten 1,2 prosentpoeng over
referanserenten. Per 31. august var 94,7 mill. kroner plassert på en slik konto.

Renteinntekter er budsjettert med 1,5 mill. kroner. Det foreslås ikke å endre dette.
Forvaltningen har vært innenfor rammene i kommunens finansreglement.
Pensjon
Det er usikkerhet knyttet til det såkalte premieavviket og resultateffekten knyttet til
kommunens pensjonsordning. I 1. tertialrapport ble det opplyst om at KLP hadde oversendt
nye prognoser som tilsier at pensjonsutgiftene blir anslagsvis 7 mill. kroner lavere enn
budsjettert. Det er ikke kommet nye anslag i andre tertial, og det er fortsatt stor usikkerhet
knyttet til pensjonsutgiftene.
Status per 31. august for enhetene og situasjonen for budsjettåret 2016:
Nedenfor følger rapportering for de enkelte enhetene:
Administrasjonsavdelingen
Ved utgangen 2. tertial har Administrasjonsavdelingen et mindreforbruk i underkant av 0,8
mill. kroner. Avviket skyldes i hovedsak ledige lønnsmidler og at det ikke har vært tatt inn
vikar i forbindelse med sykemelding i avdelingen. Avdelingen ser ut til å få et mindreforbruk
ved utgangen av året.
PP-tjenesten
Enheten har et mindreforbruk på ca. 260 000 kroner ved utgangen av 2. tertial. Fra august har
enheten tatt inn lærling som det ikke er budsjettert med, men enheten forventer at de kan dekke
dette innenfor egen ramme i 2016. Enheten tar sikte på å oppnå budsjettbalanse ved årets slutt.
Nav/Sosial
Ved utgangen av 2. tertial har enheten et mindreforbruk i forhold til budsjett. Utbetalingene av
sosialhjelp var noe lavere enn i samme periode i fjor og 0,7 mill. kroner lavere enn budsjettert.
NAV rapporterer likevel om utfordringer knyttet til sosialhjelpen til tospråklige, og har
opplevd en sterk økning i overgangen til NAV for denne gruppen etter endt intro-program. Det
jobbes mot budsjettbalanse for året som helhet.
Barnevernstjenesten
Den nye barnevernstjenesten ble etablert 1. januar 2016 og er i sitt første driftsår. Dette gjør at
en ikke har erfaringstall for den nye tjenesten og at en må ta høyde for usikkerhet. I
tertialrapporten for 2. tertial er det et merforbruk på om lag 1,3 mill. kroner. Om dette fortsetter
ut året vil tjenesten ha et merforbruk på ca. 2 mill. kroner ved årets slutt. Dette vil i så fall
innebære en økning av utgiftene på 0,5 mill. kroner fra 2015 til 2016. Merforbruket i forhold til
budsjett knytter seg i sin helhet til tiltak utenfor familien.
Enhet for barnehager
Enheten har et mindreforbruk på ca. 0,6 mill. kroner ved utgangen av 2. tertial. Tilskuddet til
de private barnehagene forventes å bli omtrent som budsjettert. Ordningen «redusert
foreldrebetaling og gratis kjernetid» er i budsjettet estimert til å koste 0,9 mill. kroner,
beregninger som er gjort ved utgangen av 2. tertial viser at dette minst vil koste Søgne
kommune 1,2 mill. kroner. Det er fortsatt mulig å søke om denne reduksjonen slik at
kostandene til dette kan øke. Det er videre usikkerhet knyttet til gjestebarn, både antall barn fra
Søgne som har barnehageplass i andre kommuner og antall barn fra andre kommuner med
barnehageplass i Søgne. Enheten jobber mot budsjettbalanse.
Kvalifiseringsenheten

Ved utgangen av 2. tertial har enheten et mindreforbruk på 2,4 mill. kroner. Dette skyldes at
utbetaling av introduksjonsstønad ligger 2 mill. kroner under budsjett. Forklaringen på dette er
primært at innvandrerne kommer spredt ut over året og dermed i gjennomsnitt kun belaster
budsjettet med 50 prosent i 2016. I inneværende år skal Søgne bosette 40 flytninger og har pr
utgangen av 2. tertial bosatt 30. Det er mottatt integreringstilskudd år 1 for 24 personer og
norsktilskudd år 1 for 13 personer. Enhetsleder anslår at enheten ved utgangen av året har et
mindreforbruk på 1,5-2 mill. kroner.
Nygård skole
Enheten har et korrigert merforbruk på om lag 0,5 mill. kroner ved utgangen av 2. tertial.
Kommunestyret bevilget ifm. 1. tertialrapport 0,5 mill. kroner ekstra til skolene. Av dette
fordelte tjenesteutvalget i sak 43/16 0,4 mill. kroner til Nygård. Ekstrabevilgningen var
begrunnet med rapporter fra Nygård skole om et lite merforbruk per 1.tertial og utfordringer
med oppfølging av enkeltelever som det ikke var tatt budsjettmessig høyde for. I motsatt
retning trekker det at det er gjort en korrigering av antall elever, og at redusert antall elever
reduserer Nygård skoles ramme med ca. 0,4 mill. kroner.
Skolen rapporterer fortsatt om utfordringer og flere elever på kompetanseavdelingen, og at det
vil bli krevende å oppnå budsjettbalanse.
Lunde skole
Enheten har et korrigert mindreforbruk på 0,8 mill. kroner ved utgangen av 2. tertial. En
korreksjon av elevtallene som er brukt i fordelingsmodellen mellom skolene har økt Lunde
skoles ramme med ca. 0,4 mill. kroner. Det forventes budsjettbalanse ved årets slutt.
Langenes skole
Ved utgangen av 2. tertial har enheten et mindreforbruk på om lag 0,6 mill. kroner. For å dekke
inn underskudd i 2014 gjorde skolen justeringer for skoleåret 2015/2016. I løpet av 2015 var
det tidligere underskuddet dekket inn, noe som etter dette har skapt handlingsrom til ulike
satsninger som fornying av bibliotek og samlingsrom og «inkluderende læringsmiljø».
SFO på Langenes hadde våren 2016 få barn. På den bakgrunn ble det gjort noen grep for å øke
kvaliteten, og en ser en betydelig økning fra skolestarten i august. For kalenderåret 2016 vil
likevel Langenes SFO ha et merforbruk som følge av få barn.
Enheten forventer å gå i balanse ved årets slutt, eventuelt noe overskudd.
Tangvall skole
Skolen er i balanse ved utgangen av 2. tertial, og det jobbes med å opprettholde dette ut året.
Kommunestyret bevilget ifm. 1. tertialrapport 0,5 mill. kroner ekstra til skolene. Av dette
fordelte tjenesteutvalget i sak 43/16 0,1 mill. kroner til Tangvall.
Tinntjønn skole
Enheten er i balanse ved utgangen av 2. tertial, men rapporterer om utfordringer knyttet til
økning av elever som trenger ekstra tilrettelegging. Det jobbes mot budsjettbalanse ved årets
slutt.
Enhet for helsetjenester
Enheten hadde ved utgangen av 2. tertial et mindreforbruk på 1,9 mill. kroner. Hovedgrunnen
til dette er at drøyt 1,1 mill. kroner av overskuddet i 2015 ble overført til 2016.
Mindreforbruket vil bli redusert utover høsten, blant annet ved at enheten kommer til å øke
antall stillinger utover stillingsbudsjettet for å ta unna ugjort arkiveringsarbeid og behov

innenfor ergoterapi og fysioterapi. Enheten vil også ta en gjennomgang på lokalt
hjelpemiddellager for å skifte ut utstyr som er slitt/gammelt.
Enhet for institusjonstjenester
Enheten har ved utgangen 2. tertial et merforbruk på 0,9 mill. kroner. Dette kommer av 0,4
mill. kroner lavere oppholdsbetaling enn budsjettert, samt at enheten har vurdert det som
nødvendig å bruke vikarbyrå for å ha en faglig forsvarlig bemanning ved svært pleietrengende
brukere. Dette har kostet i underkant av 0,6 mill. kroner. Enheten oppgir også at en har hatt
ekstra utgifter til tiltak for beboere pg.a utbygging ved avdelingene. Enheten forventer et
merforbruk på om lag 650 000 kroner.
Enhet for hjemmetjenester
Ved utgangen av 2. tertial hadde enheten et mindreforbruk på 1,2 mill. kroner. Mindreforbruket
skyldes blant annet et tilskudd på 0,7 mill. kroner fra Helsedirektoratet knyttet til dagtilbud for
demente som ikke var budsjettert. Enheten har fra juli fått et nytt BPA-prosjekt som vil føre til
store merkostnader. Enheten jobber mot budsjettbalanse for året som helhet.
Enhet for livsmestring
Enheten hadde et mindreforbruk på 3 mill. kroner ved utgangen av 2. tertial, men dette vil bli
redusert utover høsten av følgende årsaker:
-

Flere statlige tilskudd er inntektsført i sin helhet, mens midlene blir benyttet ut over
høsten
Budsjetterte lønnsmidler til ferieavvikling og 13. lønnskjøring utgiftsføres først i
september og desember.
Det er etablert et psykososialt team bestående av 5 årsverk, dette teamet er ikke
fullfinansiert i budsjettet.

Det er god budsjettdisiplin på alle områder i enheten. Et balansert regnskap i forhold til
budsjett er samtidig krevende å oppnå som følge av uforutsigbarheten knyttet til statlige
tilskudd innen rusområdet. I tillegg er det uforutsigbarhet knyttet til utvikling rundt
ressurskrevende enkeltbrukere med omfattende bistandsbehov.
Får året som helhet forventer enheten et mindreforbruk på ca. 1,5 mill. kroner, noe som utgjør
drøyt 2% av enhetens totalbudsjett.
Kultur
Enheten er i balanse ved utgangen av 2. tertial og forventer også budsjettbalanse ved årets slutt.
Ingeniørvesenet, rammeområdet
Ved utgangen av 2. tertial har enheten et merforbruk på om lag 0,5 mill. kroner. Dette kommer
blant av at enheten har 253 000 kroner i lavere inntekter på småbåthavnen enn budsjettert,
videre estimeres utgiftene til brøyting å bli 200 000 kroner høyere enn budsjettert. Enheten
jobber mot budsjettbalanse.
Ingeniørvesenet, selvkostområdene
Noen av kommunenes tjenester finansieres gjennom gebyrer fra innbyggerne. Innenfor
Ingeniørvesenet har vi tre slike områder, vann, avløp og slam. For disse tjenestene er regelen at
gebyrene fra innbyggerne i sum ikke kan overstige hva det koster å levere tjenesten, det vil si
selvkost setter en øvre ramme for hva kommunen kan kreve inn i kommunale avgifter. Dersom
kommunen et år har høyere inntekter enn utgifter innenfor et selvkostområde, avsettes dette til
fond som innen fem år må brukes til å dekke underskudd.

Innenfor vannsektoren forventes det et underskudd på om lag 0,9 mill. kroner ved årets slutt og
da vil dette selvkostfondet være negativt på ca 0,7 mill. kroner noe kommunen vil ha 5 år på å
ta inn igjen.
Innenfor avløp det et estimert positivt resultat på om lag 1,6 mill. kroner, og selvkostfondet her
vil ved utgangen av året være på rett under 7 mill. kroner. Dette fondet har blitt bygget opp fra
2014, så man har fortsatt tid til å justere aktivitetsnivået og gebyrnivået slik at man kommer i
balanse innen fem år.
Estimert årsresultat innen for slam er et overskudd på 30.000 kroner og et negativt
selvkostfond på 0,6 mill. kroner.
Arealenheten
Enheten har et korrigert mindreforbruk på om lag 450 000 kroner ved utgangen av 2. tertial.
Inntektene fra byggesaksgebyrer ligger 1,1 mill. kroner under budsjett og inntektene fra
plangebyrer ligger 0,2 mill. kroner under budsjett. Det jobbes med tiltak for å bringe byggesak
nærmere budsjettbalanse. Mindreinntektene innen plan og byggesak mer enn oppveies av at
inntektene fra oppmålingsgebyrene ligger 0,5 mill. kroner over budsjettet sammen med
sykepengerefusjoner og lavt generelt forbruk. Oppmåling skal i henhold til avtale med
Songdalen være basert på selvkostprinsippet. Dette innebærer at et eventuelt overskudd på
dette området i 2016 vil innebære underskudd i senere år.
Enheten jobber med sikte på budsjettbalanse ved årets slutt.
Eiendomsenheten
Eiendomsenheten hadde et mindreforbruk på 3,8 mill. kroner ved utgangen av 2. tertial. Dette
skyldes blant annet at enheten i juni ble tilført 1,8 mill. kroner i ekstraordinære øremerkede
midler til vedlikehold. I tillegg ble 1 mill. kroner av overskuddet fra 2015 overført til 2016.
Enheten melder om en viss «treghet» i oppstart av vedlikeholdsprosjekter på grunn av tiden det
tar å planlegge/prosjektere, anbudsutlysning, kontrahering av entreprenører etc. Enheten er nå
godt i gang med arbeidene og har inngått kontrakter på i overkant av 1 mill. kroner. I første
halvår ble det også inngått rammeavtaler innenfor de mest aktuelle fagområdene, noe som gjør
at en lettere kan sette i gang store og små prosjekter/oppgraderinger uten tidkrevende
prosesser. Enheten styrer mot et mindreforbruk mot slutten av året i størrelsesorden 0,2-0,5
mill. kroner.
Felles omsorg
Det legges opp til at felles omsorg vil gå i balanse for 2016, men det knytter seg alltid
usikkerhet til betaling for ferdigbehandlede pasienter og tilskudd til ressurskrevende brukere.
Felles teknisk
Det var budsjettert 200 000 kroner til felles teknisk, men det har ikke vært ført noen utgifter på
dette rammeområdet. Det skyldes at utgiftene disse midlene var tenkt å dekke i stor grad har
blitt ført under Arealenheten, og budsjettmidlene har av den grunn blitt overført til
Arealenheten. Felles teknisk forventes dermed å få budsjettbalanse.
Felles oppvekst
Felles oppvekst har et mindreforbruk ved utgangen av 2. tertial på 0,6 mill. kroner. Det er
knyttet en del usikkerhet til noen av utgiftspostene, slik som spesialundervisning, gjesteelever,
skyss og videreutdanning for lærere. Ved utgangen av 2. tertial hadde enheten et merforbruk til
gjesteelever på 0,6 mill. kroner og til spesialundervisning i private skoler på 0,1 mill. kroner.
Enheten styrer mot et resultat i balanse ved årets slutt.

Øvrige ansvar sentraladministrasjonen
Øvrige ansvar sentraladministrasjonen omfatter bl.a. utgifter til økonomiavdelingen, revisjon,
lønn til rådmann og kommunalsjefer, diverse utgifter knyttet til rådhuset og tilskudd til kirken
og andre trossamfunn. Avsetning for å dekke årets lønnsoppgjør er også budsjettert her.
Området forventes å gå i balanse.
2. INVESTERINGSBUDSJETTET
Status og prognoser for investeringsprosjekter:
Det er budsjettert med investeringer på til sammen 147,5 mill. kroner i 2016. Ved utgangen av
august var det investert ca. 63 mill. kroner, mens nytt anslag på samlede investeringer i 2016 er
på 129 mill. kroner. Dette innebærer at årets investeringer vil bli større enn i 2015, da det ble
investert 66,4 mill. kroner i anleggsmidler, men mindre enn tidligere budsjettert. Tabellen
nedenfor viser status for samtlige investeringsprosjekter. Det er imidlertid fortsatt usikkerhet
knyttet til prognosene.

Vedtatt budsjett

Regnskap pr.
31.8.16

Prognose
2016

65 000

30 595

52 000

Tangvall skole

3 000

340

500

Rehabilitering kommunale bygg

5 000

4 425

5 000

Nye rom Søgne Omsorgssenter

12 700

8 882

12 700

2 500

0

500

20 000

2 319

20 000

3 000

102

3 000

UTGIFTER TIL INVESTERINGER
Investeringer kommunale bygg/eiendom
Lunde skole

Bygging av ca. 30 omsorgsboliger
Imvestering ulike boligformål (bl.a. nødboliger/flyktninger)
7 nye omsorgsboliger funksjonsh. fra 2017
Utvikling av eiendommer

7 000

1 502

3 500

118 200

48 165

97 200

Opprustning av kommunal veier (inkl. trafikksikkerhet)

800

496

800

ATP-tiltak

450

470

470

Veglys

1 000

0

1 000

Sum investeringer veier

2 250

966

2 270

IT-skolene

1 000

911

1 000

Øvrig IT

2 130

934

2 130

Sum IT-investeringer

3 130

1 845

3 130

Idrettsplanen/kulturtiltak

1 500

2 920

2 250

Uteområder skoler

2 500

114

2 500

Egenandel, friluftstiltak

200

374

200

Egenandel, hurtiglader el-bil

200

0

200

Diverse investeringer ingeniørvesenet

700

481

700

Egenkapitalinnskudd i KLP

2 500

2 860

2 860

Oppgradering utelekeplasser i barnehagene

1 500

381

1 500

Kjøp av biler

2 500

765

2 500

Inventar/utstyr skoler

1 950

25

1 950

Digitale alarmer (hjemmetj.)

1 500

0

1 500

Velferdsteknologi (hjemmetj.)

1 000

16

1 000

Flytting Søgne Bygdemuseum

2 500

0

2 500

0

1 594

1 600

400

0

400

18 950

9 530

21 660

Hovedplan vannforsyning

2 000

690

2 000

Hovedplan avløp

3 000

1 803

3 000

Sum VAR - investeringer

5 000

2 493

5 000

147 530

62 999

129 260

Sum investeringer kommunale bygg
Investeringer veier

IT-investeringer

Andre investeringer

Tilbakebetaling tilskudd Langenes bo- og aktivitetssenter
Søgne menighet, orgel Søgne hovedkirke
Sum andre investeringer
VAR - investeringer

Brutto investeringer alle områder

Nedenfor kommenteres enkelte større prosjekter:


Lunde skole og flerbrukshall: Det er avsatt 65 mill. kroner i budsjettet for 2016 til
Lunde skole og flerbrukshall. Hvis bevilgningen i 2016 benyttes fullt ut vil hele
investeringsrammen på 90 mill. kroner være brukt ved utgangen av året. Siden
prosjektet ikke ferdigstilles før i 2017 må deler av bevilgningen overføres til 2017. Det
er uklart akkurat hvor store utbetalinger som vil skje i 2016 og hvor mye som vil
komme i 2017, men vi anslår nå utgiftene i 2016 til 52 mill. kroner.



Tangvall skolesenter: Ny skole på Tangvall er i planleggingsfasen. Det var avsatt 3
mill. kroner til formålet i 2016, men det ser ut til at utgiftene i år vil bli lavere enn dette.
En vil komme tilbake til forventet framdrift i prosjektet ifm. økonomiplanen for 20172020.



Nye rom Søgne omsorgssenter: Prosjektet forventes å bli ferdigstilt i inneværende år
innenfor budsjettert ramme på 18 mill. kroner.



Bygging av 30 omsorgsboliger: Prosjektet er i planleggingsfasen, og det har ikke påløpt
utgifter hittil i 2016. Det forventes heller ikke å påløpe store utgifter resten av året, men
det vil kunne bli enkelte utgifter knyttet til utredning og planlegging. En vil komme
tilbake til videre framdrift ifm. økonomiplanen for 2017-2020.



Investering i ulike boligformål (inkl. flyktningboliger): Det ble avsatt 20 mill. kroner til
investering i ulike boligformål. Ved utgangen av 2. tertial var det kjøpt en bolig, og det
ble kjøpt en bolig til i begynnelsen av september. En anser 20 mill. kroner som en
ramme, og tilpasser kjøp og bygging av nye boliger ut fra behov.



Utvikling av eiendommer: Det ble gitt en bevilgning på 7 mill. kroner til utvikling av
eiendommer, uten at midlene var fordelt på konkrete eiendommer. Eksempler på
aktuelle eiendommer var imidlertid utgifter knyttet til bunkersen i Gamle Årosvei og
bygget kommunen har kjøpt i Linnegrøvan. Det forventes at utgiftene vil bli noe lavere
enn budsjettert.

Ny prognose for idrettsplanen er i tråd med Kommunestyrets vedtak i sak 119/15. Netto utgift
vil bli redusert som følge av spillemidler.
Finansiering:
Finansieringsbehovet for 2016 reduseres med 18,3 mill. kroner som følge av redusert
investeringsprognose. I tillegg hadde vi ved utløpet av 2. tertial inntekter fra eiendomssalg på
15,7 mill. kroner. Dette gjør at tidligere etterslep på salgsinntekter er tatt igjen, samtidig som
lånebehovet reduseres med 13,7 mill. kroner. Låneopptaket 28 mill. kroner som ble gjort i
august forventes derfor å være tilstrekkelig til å finansiere årets investeringer, selv om
kommunestyret har gitt fullmakt til å låne 46 mill. kroner.
Startlån:
Kommunen søkte i henhold til budsjettvedtak Husbanken om lån på 10 mill. kroner for
videreformidling gjennom startlån, og fikk innvilget lån på 10 mill. kroner. Kommunen fikk
samtidig innvilget 700.000 kroner i tilskudd til etablering og 150.000 kroner i tilskudd til
tilpasning for videre tildeling.

Ved utgangen av andre tertial var det utbetalt lån for 2,0 mill. kroner i 2016. I tillegg er det gitt
forhåndstilsagn om innvilgelse av startlån som foreløpig ikke er utbetalt. Ny forskrift for
startlån som trådte i kraft i april 2014 strammet inn med hensyn på hvem som kunne innvilges
startlån (jf. sak 43/15 i Kommunestyret)
Rådmannens merknader:
Enhetene viser god budsjettdisiplin, og det store flertallet forventer å gå i balanse i forhold til
budsjett. Dette er positivt og resultat av et langsiktig arbeid med bedre økonomistyring. Det vil
alltid oppstå overraskelser gjennom et år, men rapporteringen til andre tertial tyder på at de
fleste enhetene har bygd opp noe rom for å håndtere uventede utgifter. At enkelte enheter kan
få mindreforbruk av en viss størrelse anses som naturlig gitt den betydelige usikkerheten vi ser
både på utgifts- og inntektssiden. På den annen side forventes et betydelig merforbruk i
barnevernstjenesten. I 2015 hadde enhetene samlet sett et mindreforbruk på 9 mill. kroner.
Basert på den informasjonen vi har i dag forventes omtrent tilsvarende tall for 2016.
Samlet sett er ikke bildet vesentlig endret fra tidligere, og rådmannens forslag gir et budsjettert
netto driftsresultat på 10,1 mill. kroner. Fordi pensjonsutgiftene forventes å bli lavere enn
anslått og enhetene samlet sett ser ut til å få et mindreforbruk er det sannsynlig at netto
driftsresultat vil bli høyere enn budsjettert. Dette vil i så fall styrke kommunens økonomiske
situasjon inn i 2017 ved at flere enheter vil få med seg en andel av overskudd i 2016 inn i 2017
og ved at disposisjonsfondet bygges ytterligere opp. Et større disposisjonsfond vil komme godt
med i en periode med store investeringer.
Investeringene vil bli høyere enn de siste årene, og det er god framdrift på Lunde skole og
Søgne Omsorgssenter. Det er også økt aktivitet knyttet til rehabilitering av kommunale bygg,
både som følge av inngåtte rammeavtaler og økt kapasitet i Eiendomsenheten. Investeringene
forventes likevel å bli lavere enn opprinnelig budsjettert. Dette skyldes i all hovedsak
tidsforskyvninger.
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Markedskommentar

Aksjemarkedet
Etter et veldig godt aksjeår i 2015 hadde nyttårsrakettene så vidt stilnet
før det smalt på verdens børser i 2016. Oslo Børs startet med syv strake
dager i rødt og var ned over 15 % på det meste. Dette kan sees i
sammenheng med at oljeprisen også hadde en svært dårlig start på året.
Absolutt bunnotering ble nådd i midten av januar når et fat nordsjøolje ble
omsatt for $/fat 27,8. Siden dette har oljeprisen steget og løftet Oslo Børs
tilbake i positivt terreng og er nå 1,4 % i pluss.
Børsene i resten av verden falt også i første perioden og særlig i januar,
uten at det er lett å peke på noen spesiell grunn for dette. Det kom ikke
noen store overraskelser. IMF nedjusterte sine vekstestimater med 0,2
prosentpoeng for 2016 og 2017 uten at dette fikk noen til å falle av stolen.
Verdensindeksen har siden turbulensen på starten av året nesten greid å
hente det tapte og er nå 1,1 % ned fra årsskiftet. Det er særlig europeiske
aksjer som har fått hard medfart, Europeiske børser opplevde i mindre
grad rekylen etter fallet på starten av året og er ned 9,0 % hittil i år. Best
har det gått med fremvoksende markeder som er opp 8,2 % i år.

Rentemarkedet
Ved utgangen av 2015 økte den amerikanske styringsrenten til 0,5 %.
Dette var første gang siden før finanskrisen i 2008 at renten ble satt opp.
Den amerikanske sentralbanksjefen Janet Yellen annonserte at hun
forventet fire renteøkninger i løpet av 2016. Hittil i år har hun til gode å
sette opp renten, og markedet tror heller ikke hun vil benytte seg av neste
mulighet i september, men vente til desember med å heve renten.
Amerikanske statsobligasjoner med kort løpetid har opplevd stigende
rente hittil i år i påvente av renteøkningene, statsobligasjoner med lang
løpetid har derimot opplevd synkende rente mye på grunn av at tempoet i
renteøkningen er saktere enn markedet priset inn ved starten av året.
Dette har ført til at den amerikanske rentekurven har blitt flatere og det er
blitt mindre lønnsomt å være langt ute på rentekurven.
På andre siden av Atlanteren er rentenivået fremdeles lavt og få ser en
renteøkning i horisonten. Mange analytikere trodde at UK skulle øke
renten i 2016, men etter BREXIT er dette synet snudd på hodet og renten
ble i stedet kuttet.

Styringsrenter i utvalgte land

Utvikling i rentenivå

Kredittmarkedet
Etter å steget jevnt og trutt siden sommeren 2014 nådde kredittpåslag en
topp rundt aksjeturbulensen på starten av året i februar. Dette førte til at
mange obligasjonsfond, særlig norske high yield fond som er veldig
oljeeksponert, opplevde kraftige fall. Siden februar har kredittpåslagene
sunket igjen, med et lite unntak før og etter den britiske
folkeavstemningen rundt EU-medlemskap. En av de viktigste grunnene til
nedgangen i kredittpåslag for high yield obligasjoner er oppgangen
oljeprisen har opplevd siden den nådde bunnen i februar.
For investment grade obligasjoner var utgangen i kredittpåslag også stor i
starten av året, før kredittpåslaget begynte å krype nedover. En av
grunnene til det reduserte kredittpåslaget i første halvår var at den
europeiske sentralbankens økte markedstiltak i mars. For det første økte
ECB støttekjøpene fra €60 mrd til €80 mrd. For det andre inkluderte
sentralbanken IG foretaksobligasjoner blant papirene som kunne kjøpes.

Makrobildet
Verdensøkonomien hittil i år kjennetegnes av en relativ stabil men
moderat vekst, ett bilde vi kjenner godt igjen fra de to foregående årene.
På tross av den moderate veksten har arbeidsledigheten på begge sider av
Atlanteren hatt en stabil nedgang over lang tid. Noe av bakgrunnen for lav
vekst sammenfaller med nedgang i arbeidsledigheten er at
produktivitetsveksten også har avtatt og er estimert til 0,4 % i USA det
siste året.
I Norge tror både forbrukere og industri at den verste smellen fra den
kraftige nedgangen i oljeprisen er over, om dette er begrunnet eller ikke
er det for tidlig å si. Boligkjøpere i Oslo er hvert fall ikke i tvil om at
boligkjøp er en god investering uansett utfall for den norske økonomien.
Hittil i år har OBOS-leiligheter steget med vanvittige 23 %, ett kart tegn på
at det er stor etterspørsel etter leiligheter i hovedstaden. Boligmarkedet i
Norge virker nå tredelt. I Oslo er det stort trykk og høy prisoppgang, i
Stavanger og resten av Sørvest-Norge er markedet svakt, mens det i
resten av landet er stabil og mer avdempet oppgang.

Valuta
De siste årene har den norske kronen svekket seg kraftig mot utenlandske
valutaer, hovedgrunnen til dette er at den fallende oljeprisen har ført til
mindre etterspørsel etter den norske kronen. Dette gjenspeiles i at den
norske kronen særlig har falt mot amerikanske dollar.
Siden årsskiftet har fallet i kronen avtatt og en har opplevd at kronen har
styrket seg noe. Dette kan sees i sammenheng med at kronen svekket seg
veldig mye gjennom 2014 og 2015 samtidig som det kan virke som om
oljeprisen bunnet ut i februar og har siden steget relativt mye.
Kronen har særlig styrket seg mot pundet i 2016. Hovedårsaken til dette
var først at pundet svekket seg mot mange valutaer i forbindelse med
usikkerheten rundt medlemskapet i EU. Etter britene bestemte seg for å
melde seg ut av unionen falt pundet ytterligere.

Porteføljen

Porteføljesammendrag
Porteføljens prestasjoner
•

Per 31. august 2016 var markedsverdien av Søgne kommunes portefølje MNOK 165,2. Hittil i 2016 har porteføljen gitt en avkastning på 3,3
prosent, som tilsvarer en meravkastning på 1,2 prosentpoeng.

•

Siden oppfølgingens start har porteføljen gitt en årlig avkastning på 6,8 prosent. Dette er 0,8 prosentpoeng sterkere enn indeks.

•

Globale aksjer forvaltes av Ardevora, Danske Invest og Sector ved utgangen av andre tertial. Den globale aksjeporteføljen har så langt i år
gitt en avkastning på 0,8 prosent. Dette tilsvarer en meravkastning på 2,2 prosentpoeng.

•

Meravkastningen innen globale aksjer kan i stor grad tilskrives Danske Invest Global EM som har hatt en meravkastning på 2,9
prosentpoeng hittil i år.

•

Sector Kernel ble tatt inn i porteføljen i slutten av april. Dette fondet er valutasikret. Aggregatet globale aksjer består nå av to usikrede, og
ett sikret fond. NOK har i andre tertial svekket seg mot bla. USD og EUR. Den valutasikrede indeksen har i perioden gitt en avkastning som er
2,4 % svakere enn den åpne indeksen. Kommunen har følgelig tapt på å være i et valutasikret fond.

•

Sector Kernel har siden april levert en avkastning på 5,8 prosent, mot fondets indeks på 5,7 prosent.

•

Ardevora Global har hittil i 2016 levert en avkastning på 0,7 prosent, mot fondets indeks på -0,2 prosent.

•

Danske Invest Global Emerging Markets har gitt en avkastning på 10,8 prosent hittil i år, mot indeksavkastning på 7,9 prosent.

Porteføljesammendrag
Porteføljens prestasjoner (forts.)
•

Norske aksjer forvaltes per 31.08 gjennom fondene KLP AksjeNorge Indeks, Danske Invest Norske Aksjer Inst II og Solsten Norwegian
Equities.

•

Den norske aksjeporteføljen har så langt i 2016 gitt en avkastning på 3,4 prosent. Dette tilsvarer en meravkastning på 1,9 prosentpoeng mot
OSEBX. Både Solsten og DI Norske Aksjer har gitt meravkastning mot sin indeks OSEFX.

•

DI Norske Aksjer Inst II har gitt en avkastning på 3,9 prosent, mot indeksavkastning på 1,7 prosent.

•

KLP AksjeNorge Indeks har gitt en avkastning på 1,2 prosent, mot indeksavkastning på 1,4 prosent.

•

Solsten Norwegian Equities gitt en avkastning på 6,3 prosent, mot indeksavkastning på 1,7 prosent.

Porteføljesammendrag
Porteføljens prestasjoner (forts.)
•

Porteføljen for norske obligasjoner forvaltes av Nordea og DNB gjennom fondene Nordea Obligasjon III og DNB Obligasjon III.

•

Aggregatet norske obligasjoner har så langt i år gitt en avkastning på 3,5 prosent, mot indeksavkastning på 1,0 prosent.

•

Pengemarkedsporteføljen forvaltes av Holberg gjennom fondet Holberg Likviditet. Hittil i år har aggregatet gitt en avkastning på 1,8 prosent
noe som tilsvarer en meravkastning på 1,5 prosentpoeng.

•

Det er viktig å være klar over at referanseindeksene ikke speiler forvalters investeringsunivers på en god måte, siden indeksene er rene
statsindekser. Meravkastningen skyldes blant annet at vi har hatt en inngang i kredittspreader hittil i år noe som gjør at mandatene, som tar
kredittrisiko, gjør det bedre enn referanseindeks (3-årig statsobligasjonsindeks) som ikke inneholder kredittrisiko.

Porteføljesammendrag
Porteføljens prestasjoner (forts.)
•

Aktivaklassen globale obligasjoner forvaltes av fondene BlueBay Investment Grade Euro Agg, Pimco Global Investment Grade Credit og
Templeton Global Bond Fund.

•

Globale obligasjoner har gitt en samlet avkastning på 5,3 prosent hittil i år, tilsvarende en mindreavkastning på 1,2 prosentpoeng. Pimco
Global Investment Grade Credit har gitt en avkastning på 9,3 prosent. Det tilsvarer en meravkastning på 0,9 prosentpoeng. Templeton
Global Bond Fund har gitt en avkastning på -2,2 prosent, mot indeksavkastning på 10,2 prosent. BlueBay Investment Grade Euro Agg gitt en
avkastning på 9,1 prosent, mot indeksavkastning på 6,7 prosent.

•

Mindreavkastningen i dette aggregatet kan tilskrives Templeton. En av årsakene til den svake avkastning hittil i år er fondets
valutaposisjoner. Templeton har også lav rentedurasjon. Rentene i USA og Europa har fortsatt å synke, noe som har vært med å bidra til
fondets svake relative avkastning.

Porteføljesammendrag
Absolutt avkastning
•

Porteføljens markedsverdi ved inngangen til 2016 var på MNOK 160,0. Ved utgangen av andre tertial var markedsverdien MNOK 165,2.
Porteføljen har hatt en verdiøkning på MNOK 5,3.

•

Pengemarked har så langt i 2016 hatt en verdiøkning på MNOK 0,3, globale obligasjoner på MNOK 2,5 og norske obligasjoner på MNOK 2,0.

•

Norske aksjer har hatt en verdiøkning på MNOK 0,3, og globale aksjer har hatt en verdiøkning på MNOK 0,3.

•

Allokeringsoversikten som fremkommer i denne rapporten viser at porteføljen ligger innenfor de strategiske rammene for alle aktivaklasser.

Relativ avkastning
•

Porteføljen har levert meravkastning i 5 av 8 måneder hittil i år, og i 42 av 68 måneder siden oppfølgingens start i 2012, noe som innebærer
en konsistens på 61,8 prosent.

Porteføljesammendrag
Relativ avkastning (forts.)
•

Porteføljens meravkastning hittil i år kan relateres til positivt
allokerings- og seleksjonsbidrag. Det positive seleksjonsbidraget
skyldes at forvalterne samlet sett har levert meravkastning
sammenlignet med sine referanseindekser. Positivt
allokeringsbidrag følger av at man enten har vært overvektet i en
aktivaklasse som har gjort det relativt svakt eller undervektet i en
aktivaklasse som har gjort det relativt bra. Interaksjon fanger opp
bidraget som ikke kun kan tilskrives allokerings- og
seleksjonsbidraget. Det negative interaksjonsbidraget skyldes at
man har vært overvektet i aktivaklasser som har levert
mindreavkastning eller undervektet i aktivaklasser som har gitt
meravkastning sammenlignet med indeks.

Allokering mot strategi
Markedsverdi

Strategi

Avvik fra

i MNOK

i%

Min

Mål

Maks

Norske aksjer

8,5

5,1 %

3%

5%

7%

0,1 %

Globale aksjer

32,8

19,9 %

15 %

20 %

25 %

-0,1 %

Norske obligasjoner

57,6

34,9 %

20 %

35 %

50 %

-0,1 %

Globale obligasjoner

50,1

30,3 %

15 %

30 %

50 %

0,3 %

Pengemarked/bankinnskudd

16,2

9,8 %

5%

10 %

37 %

-0,2 %

Totalportefølje

165,2

100,0 %

•

Kommunen ligger innenfor de strategiske rammene for alle aktivaklasser per 31.08.2016.

100,0 %

strategi i %

Stressing av porteføljen
Stresstest (tall i MNOK)

Allokering

Strategi

Verdiendring som følge av 2 % skift i rentekurven

-6,9

-6,9

Verdiendring som følge av 20 % fall i globale aksjer

-6,6

-6,6

Verdiendring som følge av 30 % fall i norske aksjer

-2,5

-2,5

Verdiendring som følge av 10 % styrking av norske kroner

-1,8

-1,7

Verdiendring totalporteføljen

-17,8

-17,6

-10,8 %

-10,7 %

Verdiendring totalporteføljen (i %)

•

Det totale verdifallet som følge av en stresstest med de definerte parameterne gitt dagens allokering er på MNOK 17,8. For strategien er det
beregnede verdifallet MNOK 17,6. Stresstesten tar ikke hensyn til eventuelle korrelasjonseffekter mellom aktivaklassene.

Totalporteføljen og enkeltmandater
12,00%
10,00%

9,3 %

8,00%
6,00%

5,7 %

Globale aksjer

Globale obligasjoner

Norske aksjer

Norske obligasjoner

Pengemarked Norge

Totalportefølje
3,9 %

3,7 %

4,00%

2,1 %
1,4 %

1,3 %

2,00%

0,5 %

-6,00%

2,1 %

1,4 % 1,0 %

0,9 %

0,3 %

-0,2 %

3,1 %

-1,0 %

-2,00%
-4,00%

3,6 %

0,4 %

0,4 %
0,00%

7,4 %

-3,4 %
-5,4 %
-6,1 %

-8,00%
T2 - 15

T3 - 15

T1 - 16

T2 - 16

0,9 %

Totalporteføljen

Søgne kommune

Nøkkeltall siden start
165 159

Markedsverdi (TNOK)

Standardavvik - Portefølje*

3,0%

Tracking Error*

1,8%

Avkastning - Portefølje*

6,8%

Standardavvik - Indeks*

2,6%

Info. Ratio

0,43

Avkastning - Indeks*

6,0%

Beta

0,95

Sharpe Ratio

2,06

Differanse

0,8%

Forklaringsgrad

0,66

Konsistens

61,8%

* Gjennomsnitt pro anno

Porteføljevekst siden start

Porteføljens akkumulerte meravkastning siden start

150

6,0%

140

4,0%

130
2,0%
120
0,0%
110
-2,0%

100
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Portefølje

Portefølje

August 2016

2
20
15
1

4
20
14
0

20
12
0

20
15
11

20
14
03

20
12
07

Indeks

8

-4,0%

90

Avkastningsoversikt I

Søgne kommune

Aktivaallokering
Markedsverdi
Norske Aksjer

i NOK

Strategisk fordeling
i%

Min

Avvik

Normal

Max

i%

Norske Aksjer

8 471 470

5,1

3,0

5,0

7,0

0,1

Globale Aksjer

32 828 723

19,9

15,0

20,0

25,0

-0,1

Pengemarked Norge

16 155 693

9,8

5,0

10,0

37,0

-0,2

Norske Obligasjoner

57 623 737

34,9

20,0

35,0

50,0

-0,1

Globale Obligasjoner

50 079 739

30,3

15,0

30,0

50,0

0,3

165 159 362

100,0

Sum

Avkastning hittil i år mot indeks
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100,0

Avkastningsoversikt II

Søgne kommune

Avkastningsoversikt per måned
Markedsverdi
Forvaltningsoppdrag

Månedlig avkastning, %

Avkastning hittil i år, %

MNOK

jan

feb

mar

apr

mai

jun

jul

aug

Ardevora Global

14,8

-7,1

-0,9

1,2

-0,2

4,5

0,1

5,4

BlueBay IG Euro Agg

17,3

1,1

1,1

0,6

-1,0

1,3

2,7

2,5

3,6

-7,6

0,2

8,0

-0,2

1,2

3,7

sep

okt

nov

des

Hittil i år

Indeks

Forskjell

-1,6

0,9

-0,2

1,1

0,6

9,1

6,7

2,5

5,7

0,1

10,8

7,9

2,9

Danske Invest Global EM
Danske Invest Norske Aksjer
Inst. II
DNB Obligasjon III

3,5

-8,6

3,0

1,9

4,9

1,8

-2,9

2,8

1,7

3,9

1,7

2,2

29,0

0,6

-0,1

0,8

0,2

0,7

0,7

0,4

0,6

4,0

1,0

3,0

Holberg Likviditet

16,2

0,2

0,1

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,3

1,9

0,4

1,6

3,2

-8,1

2,0

0,9

4,9

1,8

-2,3

1,4

1,0

1,2

1,4

-0,2

Nordea Obligasjon III

28,7

0,6

0,2

0,8

-0,2

0,5

0,7

0,2

0,3

3,1

1,0

2,2

PIMCO Global IG Credit Inst

17,1

0,6

0,4

2,1

1,0

0,5

1,8

1,9

0,6

9,2

8,3

0,9

Sector Kernel HTN

14,5

0,0

0,0

0,0

0,4

0,7

1,7

3,7

-0,7

5,8

5,7

0,1

1,8

-7,3

2,9

2,1

4,1

3,7

-3,8

3,8

1,3

6,3

1,7

4,6

15,7

-0,9

-3,4

3,3

-0,6

-0,7

0,3

-0,8

0,7

-2,2

10,2

-12,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

165,2

2,2

1,2

KLP AksjeNorge Indeks

Solsten Norwegian Equities
Templeton Global Bond Fund
(Avsl.) Midler til investering
Totalportefølje MNOK

-2,5

-0,3

2,1

0,3

1,5

1,3

2,5

0,4

5,3

Totalportefølje (%)

-1,5

-0,2

1,4

0,2

0,9

0,8

1,5

0,2

3,3

Referanseindeks (%)

-1,4

0,4

0,9

-0,2

0,9

0,4

1,3

-0,2
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SØGNE KOMMUNE
GJELDSRAPPORT 2. TERTIAL 2016

Gjeldsporteføljen

Nøkkeltall
Lån (L)
Rentekompensasjonsordninger
Netto rentebærende gjeld
Antall lån
Swapvolum

31.08.2016

31.12.2015

573,5

555,6

72,5

72,5

501,0

483,1

14

13

66,3

67,5

Gjennomsnittlig kredittmargin i forhold til NIBOR (Estimat)

0,18 %

0,17 %

Finansielle instrumenters andel av total gjeld

11,6 %

12,1 %

Påløpte renter hittil i år

9,0

14,8

Periodens rentekostnad

2,4 %

2,7 %

Gjenværende løpetid til forfall (gj.snitt)

17,88

18,15

25 % < Andel lån med rentebinding 1 år frem i tid og over (fast rente) < 70%

44,4 %

47,3 %

Andel lån med renteforfall innen 12 måneder (flytende rente)

55,6 %

52,7 %

7,0 %

7,2 %

Finansieringsforfall innenfor 12 måneder
Største lånegiver

Kommunalbanken

Kommunalbanken

Største lånegivers andel av total gjeld

77,3 %

80,9 %

Enkeltlån

31,2 %

33,0 %

Ubenyttede finansieringsfullmakter (MNOK)
Eiendelenes vektede løpetid
Beregnet minsteavdrag
1< Durasjon i normalporteføljen < 5 **

46,7
32,4 år

33,2 år

19,52

19,52

1,28

1,43

•

30.08 var kommunens lånevolum MNOK 573,5.

•

Porteføljen bestod per utgangen av andre tertial
av 14 lån.

•

Kommunen har to derivatavtaler med Nordea på
et samlet volum av MNOK 66,3.

•

Gjennomsnittlig løpetid til forfall var 17,9 ved
utgangen av andre tertial.

•

Andel lånevolum med flytende rente var 55,6 %.

•

Durasjon i gjeldsporteføljen var 1,28.

Resultat
31.08.16
Rentekostnader - periodisert (MNOK)
Rentekostnader (%)

Budsjett 2016
9,0

13,0

2,4 %

2,3 %

Faktisk
Sammenliknet med referanseindeks

2,4 %

3,5 %

•

tertial var 2,4 %, budsjettert rentekostnad var 2,3 %.
•

Referanse

referanseportefølje.

2,2 %

•

•

2,0 %

0,5 %
0,0 %

Grafen viser utvikling i periodisert rentekostnad, målt
mot samme referanserente som i tabellen ovenfor.

2,5 %

1,0 %

Referanserenten er på 2,2 %. Referanserenten har
tilsvarende renteforfallsstruktur som kommunens

3,0 %

1,5 %

Periodisert rentekostnad per utgangen av andre

Historisk rentekostnad avviker fra referanserenten
grunnet rentebytteavtaler og fastrentelån inngått på

Faktisk - periodisert

Referanse

tidspunkt hvor rentenivået var høyere enn dagens
rentenivå. Over tid vil faktisk rentekostnad nærme
seg referanserenten.

Porteføljesammendrag
Basis scenario

2016
13,4

2017
11,9

2018
12,3

2019
12,5

Budsjett

13,0

14,3

18,5

20,0

Høyt scenario

13,6

19,7

25,5

29,8

Lavt scenario

13,3

10,7

10,7

10,1

35,0
30,0

Basis scenario

Høyt scenario

Lavt scenario

Budsjett

•

Tabellen og grafen viser renteprognoser for Søgne
kommune for budsjettperioden 2016 – 2019.

•

25,0

Det er tatt utgangspunkt i avledede fremtidige renter
fra rentekurven per 31.08, samt budsjetterte avdrag og

20,0

låneopptak for Søgne, for å utarbeide en prognose over

15,0

kommunens rentekostnader frem til 2019.

10,0

•

5,0

Det er utledet prognoser for tre ulike rentescenario,
hvor basis scenario er det mest sannsynlige utfallet.

0,0
2016

2017

2018

2019

•

Ut i fra dette ser vi at rentekostnadsprognosen er under
budsjett for perioden 2016 – 2019.

Rentebindingsforfall
100%
Referanseporteføljen

80%

Faktisk portefølje

60%
40%
20%
0%
< 3 mnd

Fra

Til

>= 3 mnd < 1 år

Virkelig

Referanse

Virkelig %

>= 1 år < 2 år

Norm %

>= 2 år < 3 år

•

>= 3 år < 4 år

>= 4 år < 5 år

>= 5 år < 10 år

Søylediagrammet viser oversikt renteforfallsstruktur for

31.08.2016

30.11.2016

288,2

286,8

50,3%

30.11.2016

31.08.2017

30,7

0,0

5,4%

31.08.2017

31.08.2018

30,0

57,4

5,2%

10,0%

31.08.2018

31.08.2019

36,3

57,4

6,3%

10,0%

31.08.2019

31.08.2020

104,5

57,4

18,2%

10,0%

31.08.2020

31.08.2021

27,9

57,4

4,9%

10,0%

strategi, med en litt høyere andel flytende lån enn

31.08.2021

31.08.2026

55,9

57,4

9,8%

10,0%

strategien tilsier.

573,5

573,5

100,0%

100,0%

gjeldsporteføljen, samt referanseporteføljens

50,0%

Total volum:

renteforfallsstruktur.
•

Grafen og tabellen viser at man ligger noenlunde på

Aktiviteter hittil i år
Långiver

Dato

Beløp

Rente

Forfall

Kom m entar

KLP

29.08.2016

28 000 000

2,21 %

06.09.2041

Opptak lån MNOK 28, fastrente 10 år

Finansreglement
•

Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding (durasjon – vektet

•

rentebindingstid) på samlet rentebærende gjeld skal til en

Durasjon på gjeldsporteføljen var på 1,28 per 31.08, og ligger
dermed innenfor bestemmelsene i finansreglementet.

hver tid være mellom 1 og 5 år.

•

Gjeldsporteføljen skal ha en fastrenteandel på minimum 25 %
og maksimalt 70 % (lån med rentebinding 1 år frem i tid og
over).

•

Kommunen hadde et volum på 44,4 % med fast rente per 31.08
og ligger dermed innenfor bestemmelsene i finansreglementet.

Risikosituasjon – faktisk allokering
Balanse %

Balanse
MNOK

Endrings
parameter

Gjeld med p.t./flytende rente

55,6 %

319,0

2,0 %

Gjeld med fast rente

44,4 %

254,5

Samlet bruttogjeld

100,0 %

573,5

Pengemarked

9,8 %

Norske omløpsobligasjoner

34,9 %

Globale omløpsobligasjoner

30,3 %

Norske aksjer

5,1 %

Globale aksjer

19,9 %

16,2
57,6
50,1
8,5
32,8
18,3

Aktiva

Valuta
Langsiktige finansielle aktiva
Mulig tap vil utgjøre :

•
•
•

100,0 %

165,2

Durasjon

Beregnet tap Beregnet tap
MNOK
%

-6,4
-6,4

2,0 %
2,0 %
2,0 %
-30,0 %
-20,0 %
-10,0 %

0,09
2,56
3,87

0,0
-3,0
-3,9
-2,5
-6,6
-1,8

0,0 %
-1,8 %
-2,3 %
-1,5 %
-4,0 %
-1,1 %

-17,8

-10,8 %

-24,2

Det totale verdifallet som følge av en stresstest med de definerte parameterne gitt dagens allokering er på MNOK -24,2.
Herunder kommer et beregnet tap på MNOK -6,4 for kommunens passiva som følge av at renten øker.
Det er viktig å merke seg at dette er en ekstrem stressing av porteføljen. Stresstesten tar blant annet ikke hensyn til eventuelle
korrelasjonseffekter mellom aktivaklassene.

Risikosituasjon – strategisk allokering
Balanse %

Balanse
MNOK

Endrings
parameter

Gjeld med p.t./flytende rente

50,0 %

286,8

2,0 %

Gjeld med fast rente

50,0 %

286,8

Samlet bruttogjeld

100,0 %

573,5

Pengemarked

10,0 %

Norske omløpsobligasjoner

35,0 %

Globale omløpsobligasjoner

30,0 %

Norske aksjer

5,0 %

Globale aksjer

20,0 %

16,5
57,8
49,5
8,3
33,0
16,5

Aktiva

Valuta
Langsiktige finansielle aktiva
Mulig tap vil utgjøre :

•

100,0 %

165,2

Durasjon

Beregnet tap Beregnet tap
MNOK
%

-5,7
-5,7

2,0 %
2,0 %
2,0 %
-30,0 %
-20,0 %
-10,0 %

0,09
2,56
3,87

0,0
-3,0
-3,8
-2,5
-6,6
-1,7

0,0 %
-1,8 %
-2,3 %
-1,5 %
-4,0 %
-1,0 %

-17,6

-10,6 %

-23,3

Dersom porteføljen hadde vært allokert i henhold til strategi er det totale verdifallet som følge av en stresstest med de definerte
parameterne på MNOK -23,3.

Markedsutvikling

Rentekurven har falt for løpetider utover 3 år
•

Lange renter


Lange renter steg i første kvartal, men falt
utover sommeren
•
•

•

Lange renter, inklusive kredittmargin har
fal om lag 0,4 % siden årsskiftet.
Kreditmarginene fortsetter å øke med
unntak for korte 3 måneders løpetider.

Korte renter



•

Rentekurven 2016

Norges Bank satte ned styringsrenten til
0,5 % i mars 2016.
NIBOR 3 noteres til om lag 1,05 %, en svak
oppgang forrige kvartal.

Fortsatt usikkerhet i økonomien


Oljeprisen har variert mellom 40 og 50
dollar/ fat siste tertial. Prisen ligger
omtrent på samme nivå som ved
utløpet av forrige kvartal.

Oljeprisen, USD/fat 2016

Forventning til rentedannelse
•

Rentebunn?




•

Forventninger til rentefall har endret seg.
Markedet tror at vi nærmer oss en
rentebunn.
Ingen forventninger om at styringsrenten
settes ned fra 0,5 % til 0,25 % i september.

Fortsatt lave renter lenge



Norges Bank satte ned styringsrenten til
0,5 % i mars 2016.
Forventningene i 1. tertial var at renten
ville settes ytterligere ned i juni eller
senest i september. Markedet forventer
ikke lenger rentefall.

Kommunens innlånskostnader har falt
•
•

•

•
•

•

Prisen norske kommuner betaler for lange lån
(kredittkostnad) har økt etter innføringen av Solvency 2.
Høsten 2015 krevde långivere et påslag på 0,5 % - 0,6 %
for korte sertifikatlån med 3 måneders løpetid. Etter
årsskiftet har kredittpåslaget falt til ca. 0,1 % for
sertifikatlån med 3 måneders løpetid.
Høsten 2015 krevde långivere et påslag på 0,5% -0,6%
for korte sertifikatlån med 3 måneders løpetid. Etter
årsskiftet, har kredittpåslaget falt til ca 0,05 - 0,10 % for
sertifikatlån med 3 måneders løpetid.
For lengre løpetider har kredittpåslaget økt, særlig 5 års
segmentet.
Nytt høringsutkast til forskrift for kommuners og
fylkeskommuners finans og gjeldsforvaltning stiller krav
om rammer for hvor mye kortsiktig finansiering
kommunen kan ha.
Fra 01.01.2017 oppheves kravet til å ta opp banklån i
tråd med anskaffelsesforskriften. Etter dette
tidspunktet, blir det mer effektiv konkurranse ved
finansieringsforespørsler.

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Administrasjonsavdelingen

Monica
Nordnes

26.03.2015

Administrasjonsavdelingen

Administrasjonsavdelingen

Oppvekst

Oppvekst

Monica
Nordnes

Monica
Nordnes

Jon
Wergeland

Jon
Wergeland

17.12.2015

17.03.2016

26.03.2015

26.03.2015

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 20/15 Husleie i kommunale
utleieboliger markedsleie

PS 113/15 Årsbudsjett 2016 Økonomiplan 20162019

PS 14/16

PS 25/15

PS 25/15

Årsrapport og
årsregnskap 2015 fra
skatteoppkreveren i
Søgne

Vedtak/Oppfølging

Kommentar Status

2. Administrasjonen anmodes om
å ta opp med relevante
myndigheter retningslinjer med
hensyn til bostøtte, slik at støtten
gir et reelt bilde av kostnadene i
de forskjellige deler av landet.
Kommunestyret vil følge med på
utviklingen av antall lærlinger i
kommunen, og vil vurdere økte
rammer i revidert budsjett (første
tertial) 2016.
Årsrapport og årsregnskap 2015
for skatteoppkreveren i Søgne,
samt kontrollrapport 2015 vedr.
skatteoppkreverfunksjonen i
Søgne tas til orientering.

Tilstandsrapporten for
grunnskolen i Søgne
2014.

Tjenesteutvalget ber rådmannen
utrede en opprettelse av en
stilling som foreldre- og
mobbeombud i Søgne kommune.
Sak fremlegges i løpet av våren.

Tilstandsrapporten for
grunnskolen i Søgne
2014.

Rådmannen bes samtidig
fremlegge et forslag til mandat for
stillingen, samt hvor stor
stillingsbrøk det er naturlig å
starte opp med i forhold til
mandat.

F

Arbeider
kontinuerlig
med økt
opptak av
lærlinger.

F

F

F

F

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Oppvekst

Pål Karsten
Kristensen

26.03.2015

Oppvekst

Jon
Wergeland

29.04.2015

Saksnumm
Sakstittel
Vedtak/Oppfølging
Kommentar Status
er
PS 26/15 Kulturstrategi for
4. Tjenesteutvalget stadfester
Søgne kommune 2015 - innspillet fra tjenesteutvalgets
2028
møte møtet 7.5-2014, der lag og
foreninger vurderes fritak fra
F
kommunale arealgebyrer, dersom
utbyggingstiltaket ikke ansees
som kommersielt anliggende. Sak
fremlegges til politisk behandling
PS 31/15

Pedagogisk
utviklingsplan for
grunnskolen 20152019

Tilbakemelding fra elever som
mottar undervisning på et høyere
nivå, eller en tilpasset
undervisningsform knyttet til
elevens faglige sterke nivå

F

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Økonomi

Ståle
Øverland

28.05.2015

Saksnumm
Sakstittel
Vedtak/Oppfølging
Kommentar Status
er
PS 41/15 Returkraft - kommunal 1.
Søgne kommune stiller
garanti
simpel kausjon kr 31 818 182,overfor Kristiansand kommune
knyttet til kausjonsansvaret for
lån stort kr 700 000 000 i
Eksportfinans. Kausjonen trappes
ned tilsvarende nedbetaling av
lånet og innfris i sin helhet senest
31.12.2032.
2.
Søgne kommune stiller
selvskyldnerkausjon kr 33 181
818,- overfor Kristiansand
kommune knyttet til
kausjonsansvaret for lån stort kr
Fylkesmanne
730.000.000 i Kommunalbanken.
n tillot ikke
Kausjonen trappes ned
garanti.
tilsvarende nedbetaling av lånet
og innfris i sin helhet senest
31.12.2032
3.
Det forutsettes avtaler
mellom Kristiansand kommune
og Søgne kommune som
regulerer det kausjonstekniske
slik at Søgne kommune ikke
mister noen rettigheter eller
pådrar seg nye forpliktelser ved å
kausjonere overfor Kristiansand
kommune i stedet for å
kausjonere for Returkraft.

F

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Oppvekst

Jon
Wergeland

26.11.2015

Administrasjonsavdelingen

Administrasjonsavdelingen

Monica
Nordnes

17.03.2016

Monica
Nordnes

17.03.2016

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 108/15 Forvaltningsrevisjon Saksbehandling i
barnevernstjenesten

PS 15/16

PS 16/16

Årsmelding 2015 for
kontrollutvalget i
Søgne kommune
Saksfremlegg - Plan
for likestilling
inkludering og
mangfold 2016 - 2020

Vedtak/Oppfølging
Kommunestyret tar
forvaltningsrevisjonsrapport
«Saksbehandling i
barnevernstjenesten» til
etterretning.
Kommunestyret ber rådmannen
følge opp revisjonens
anbefalinger for videre arbeid
knyttet
til meldings- og
undersøkelsesprosessen.
Kommunestyret ber om at
rådmannen gir kontrollutvalget en
tilbakemelding innen utgangen
av mai 2016 om hvordan
anbefalingene blir fulgt opp.

Kommunestyret tar Årsmelding
2015 for kontrollutvalget i Søgne
kommune som den foreligger til
orientering.
Kommunens forslag til plan for
likestilling, inkludering og
mangfold 2016-2020 vedtas.

Kommentar Status

F

F

F

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Helse og omsorg

Gustav
Skretting

17.12.2015

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 120/15 Helhetlig plan for
bosetting og
inkludering av
flyktninger i Søgne
2016-2019

Vedtak/Oppfølging

Kommentar Status

1.
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.
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.

Helse- og omsorg

Gustav
Skretting

17.12.2015

PS 113/15 Årsbudsjett 2016 Økonomiplan 20162019

Det ansettes helsesøster på et
tidligere tidspunkt.

F

Stillingen er
besatt.

F

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Helse- og omsorg

Gustav
Skretting

17.12.2015

Oppvekst

Oppvekst

Teknisk

Jon
Wergeland

Jon
Wergeland

Torkjell
Tofte

17.12.2015

17.12.2015

17.12.2015

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 113/15 Årsbudsjett 2016 Økonomiplan 20162019

Vedtak/Oppfølging

Kommentar Status

Bemanningen på Søgne
omsorgssenter øker.
Tjenesteutvalget bes få fremlagt
en sak, der fordelingen av den
økte bevilgningen vurderes
mellom de ulike avdelingene.

Sak 31/16 i
Tjenesteutval
get,
behandlet
08.06.2016.

F

Sak nr. 29/16
i
Tjenesteutval
get,
behandlet
11.05.16.

F

RS 6/16,
behandlet i
Tjenesteutval
get 10.02.16

F

Viser
interpellasjon
i
Kommunesty
ret 28. april.

F

PS 113/15 Årsbudsjett 2016 Økonomiplan 20162019

Det avsettes midler til skolene.
Dette skal styrke lærertettheten.
Tjenesteutvalget bes få en sak
der midlene fordeles mellom
skolene.

PS 113/15 Årsbudsjett 2016 Økonomiplan 20162019

Kulturskolen styrkes.
Tjenesteutvalget bes om å bli
orientert hvordan midlene
fordeles.

PS 113/15 Årsbudsjett 2016 Økonomiplan 20162019

Det satses på ENØK tiltak i
kommunale bygg.

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Administrasjonsavdelingen

Monica
Nordnes

17.03.2016

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 18/16 Endring av
selskapsavtalen for
Interkommunalt arkiv i
Vest-Agder IKS
(IKAVA) - gjeldende fra
2016

Vedtak/Oppfølging

Kommentar Status

I selskapsavtalen for
Interkommunalt arkiv i VestAgder IKS, endres § 5, tredje
ledd til å lyde:
§ 5 Innskuddsplikt og eierandel
Deltakerne yter årlig midler til
selskapets drift.
Beløpets størrelse og grunnlaget
for utregningen av driftstilskuddet
skal være folketallet ved siste
årsskifte. For deltakere som ikke
kan legge folketall til grunn, og for
nye deltakere, skal innskuddet
fastsettes av representantskapet i
forbindelse med behandlingen av
selskapets årsbudsjett.

Søgne kommunes beregnede
eierandel fra og med 2016 som
følger:
Kommune Eierandel
Søgne kommune 8,91 %

F

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Administrasjonsavdelingen

Monica
Nordnes

17.03.2016

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 19/16 Vedtak om prinsipper
for gjennomføring av
folkeavstemning i
forbindelse med
kommunesammenslåin
g

Vedtak/Oppfølging

Kommentar Status

1. Valgdato settes til mandag
6. juni 2016
2. Folkeregistrerte innbyggere
pr 31.03.16 kan stemme. Dette
gjelder for personer født før
01.01.2001.
3. Kommunestyret legger
valglovens prinsipper for
gjennomføring av rådgivende
folkeavstemning til grunn, så
langt de passer

Folkeavstem
ming
gjennomført
6. juni 16

F

Orientert i
kommunestyr
et.

F

Gjennomført.
Viser også til
vedtak om
flytting av
Bygdemusee
t og
finansiering i
1.
tertialrapport
2016.

F

4. Gjennomføringen av
folkeavstemningen delegeres til
valgstyret. Valgstyret vil jobbe for
å tilrettelegge for
forhåndsstemming.

Teknisk

Teknisk

Torkjell
Tofte

Torkjell
Tofte

17.12.2015

17.12.2015

PS 113/15 Årsbudsjett 2016 Økonomiplan 20162019

PS 113/15 Årsbudsjett 2016 Økonomiplan 20162019

Kommunestyret ber
administrasjonen vurdere å
innføre vekting av tilslutning til
lærlingeordningen ved utlysning
av større anbudskonkurranser.
Nødvendige tiltak ved
Bygdemuseet på Lunde vurderes
opp mot midler som er avsatt til
rehabilitering av kommunale
bygg.

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Administrasjonsavdelingen

Monica
Nordnes

17.03.2016

Administrasjonsavdelingen

Administrasjonsavdelingen

Teknisk

Monica
Nordnes

17.03.2016

Monica
Nordnes

28.04.2016

Torkjell
Tofte

17.12.2015

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 20/16 Intensjonsavtale K2

PS 21/16

PS 24/16

Intensjonsavtale K5

Saksfremlegg - Plan
for likestilling
inkludering og
mangfold 2016 - 2020
PS 113/15 Årsbudsjett 2016 Økonomiplan 20162019

Vedtak/Oppfølging

Kommentar Status

1. Kommunestyret legger
fremlagt intensjonsavtale om
etablering av Nye Søgne,
inkludert mandat for fellesnemda,
Folkeavstem
ut til innbyggerhøring slik det
ming
fremgår av saken.
gjennomført
6. juni 16
2. Kommunestyret legger i
tillegg saken ut til en rådgivende
folkeavstemming 6. juni 2016.

1.
Kommunestyret legger
fremlagt intensjonsavtale om
etablering av Nye Kristiansand,
inkludert mandat for fellesnemda,
Folkeavstem
ut til innbyggerhøring slik det
ming
fremgår av saken.
gjennomført
6. juni 16
2.
Kommunestyret legger i
tillegg saken ut til en rådgivende
folkeavstemming 6. juni 2016.

Kommunens forslag til plan for
likestilling, inkludering og
mangfold 2016-2020 vedtas.
Utrede mulighet for økt
kollektivsatsning

F

F

F
Sak i
formannskap
et

F

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Administrasjonsavdelingen

Monica
Nordnes

28.04.2016

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 25/16 Korrigering vedr
positiv særbehandling Plan for likestilling
inkludering mangfold

Vedtak/Oppfølging

Kommentar Status

Presisering i Plan for likestilling,
inkludering og mangfold 2016 –
2020, punkt 3.1.1:
«Moderat kvotering og positiv
særbehandling kan være lov
dersom dette fremmer likestilling.
Det er da en forutsetning at den
personen som arbeidsgiver
tilsetter er like eller tilnærmet like
kvalifisert som konkurrenten av
motsatt kjønn. (ref. HTA pkt. 2.2).
Særbehandlingen må medvirke til
å rette opp en skjev
kjønnsfordeling. Positiv
særbehandling av menn er kun
tillatt der hovedoppgaven er
omsorg for eller undervisning av
små barn (ref. forskrift om
særbehandling av menn §2)»
Presisering i handlingsplan 2016:
«Moderat kvotering –
Særbehandlingen må medvirke til
å rette opp en skjev
kjønnsfordeling. Positiv
særbehandling av menn er kun
tillatt der hovedoppgaven er
omsorg for eller undervisning av
små barn».

F

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Teknisk

Torkjell
Tofte

17.12.2015

Økonomi

Økonomi

Økonomi

Ståle
Øverland

Ståle
Øverland

Ståle
Øverland

17.12.2015

17.12.2015

17.12.2015

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 113/15 Årsbudsjett 2016 Økonomiplan 20162019

PS 113/15 Årsbudsjett 2016 Økonomiplan 20162019

PS 113/15 Årsbudsjett 2016 Økonomiplan 20162019

PS 113/15 Årsbudsjett 2016 Økonomiplan 20162019

Vedtak/Oppfølging
Kommunestyret ber rådmannen
legge frem en sak ang parkering
ved Søgne Hovedkirke

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.
Kommunestyret vedtar at det til
enhver tid skal vurderes å gjøre
klimavennlige innkjøp.

Kommentar Status
Sak nr. 52/16
i
formannskap
et, behandlet
18.05.16.
Fulgt opp i
kommunestyr
esak 4/16 og
1.
tertialrapport
2016.
Miljøkrav
innarbeidet i
kommunens
innkjøpsregle
ment og
dokumenter/
maler i KnPS
sitt
innkjøpssam
arbeid. Vil bli
vurdert
styrket ifm
oppdateringe
r.

Eventuelle endringer etter
Innarbeidet i
stortingets vedtak om
1.
statsbudsjettet for 2016 fremmes
tertialrapport
i en egen tilleggssak på nyåret.
2016.

F

F

F

F

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Administrasjonsavdelingen

Monica
Nordnes

26.05.2016

Oppvekst

Jon
Wergeland

18.02.2016

Administrasjonsavdelingen

Administrasjonsavdelingen

Monica
Nordnes

Monica
Nordnes

26.05.2016

26.05.2016

Saksnumm
Sakstittel
Vedtak/Oppfølging
Kommentar Status
er
RS 5/16 Anmodning om å
Komiteen for TV-Aksjonen 2016:
opprette
• Astrid Hilde (AP)
kommunekomite for TV- • Ole Petter Sløgedal (FRP)
aksjonen:
• Jack Andersen (H)
F
• Oscar Lohne (H)
• Heidi Johansen (AP)

PS 10/16

PS 41/16

PS 42/16

Økt tilbud om
barnehageplasser i
Søgne kommune

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.
Valg av
Som lagrettsmedlemmer for
lagrettsmedlemmer for perioden 01.01.17 – 31.12.20
perioden 01.01.17 til
innstiller Søgne kommune
31.12.20
følgende 9 kvinner og 9 menn

Valgte
personer
orientert, og
valget
rapport til
domstoladmi
nistrasjonen
Valgte
Valg av meddommere Som meddommere til
til Kristiansand tingrett Kristiansand tingrett for perioden personer
for perioden 01.01.17 - 01.01.2017 til 31.12.2020 velges orientert, og
31.12.20
følgende 24 kvinner og 24 menn: valget
rapport til
domstoladmi
nistrasjonen

F

F

F

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Administrasjonsavdelingen

Monica
Nordnes

26.05.2016

Administrasjonsavdelingen

Monica
Nordnes

26.05.2016

Saksnumm
Sakstittel
Vedtak/Oppfølging
er
PS 43/16 Valg av meddommere Som meddommer til Marnar
til Marnar jordskifterett jordskifte rett for perioden
01.01.2017 til 31.12.20 velges
følgende 6 kvinner og 6 menn:

PS 44/16

Monica
Nordnes

26.05.2016

Administrasjonsavdelingen

Monica
Nordnes

22.06.2016

PS 50/16

Administrasjonsavdelingen

Monica
Nordnes

22.06.2016

PS 54/16

Administrasjonsavdelingen

PS 45/16

Valg av medlemmer til
fellesforliksråd for
Søgne og Songdalen
kommune for perioden
01.01.17 - 31.12.20

Medlemmer og varamedlem til
felles forliksråd for Søgne og
Songdalen for perioden 01.01.17
– 31.12.20:
Medlem Torfinn Kleivset
Medlem Tone Pettersen
Varamedlem Jack Andersen

Valg av skjønnsmenn Som skjønnsmenn for perioden
for perioden 01.01.16 - 01.01.17 – 31.12.20 innstiller
31.12.20
Søgne kommune følgende åtte
personer:
Rapport - oppfølging av Kommunestyret tar saken til
politiske vedtak
orientering.
Godkjenning av
valgresultatet fra
folkeavstemning om
kommunesammenslåin
g 06.06.16

Søgne kommunestyre godkjenner
valgstyrets protokoll i forbindelse
med folkeavstemning om
kommunesammenslåing
06.06.16.

Kommentar Status
Valgte
personer
orientert, og
valget
rapport til
domstoladmi
nistrasjonen

F

feil i valg, ny
sak
behandlet
25.08.16 sak
PS 59/16

F

Vedtak
oversendt
Fylkeskomm
unen

F

F

F

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Administrasjonsavdelingen

Monica
Nordnes

22.06.2016

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 56/16 Sommerfullmakt til
rådmannen - 2016

Vedtak/Oppfølging

Kommentar Status

Kommunestyret gir rådmannen
fullmakt til i sommerferien å fatte
vedtak i saker som haster og som
ikke kan utestå til ordinær politisk
behandling.
Fullmakt gjelder ikke saker hvor
vedtaksmyndigheten i lov
eksplisitt er lagt til politisk
utvalg/kommunestyret.
Vedtakene blir å referere i de
respektive politiske utvalg som
normalt er tillagt
vedtaksmyndigheten, i første
møte etter ferien.

Administrasjonsavdelingen

Monica
Nordnes

25.08.2016

PS 57/16

Godkjenning av
protokoll fra møte
22.06.16

Godkjenning av protokoll fra møte
Satt på kartet
i kommunestyret 22.06.16
til møte
utsettes til neste møte.
22.09.16

F

F

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Administrasjonsavdelingen

Monica
Nordnes

25.08.2016

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 59/16 Valg av medlemmer til
fellesforliksråd for
Søgne og Songdalen
kommune for perioden
01.01.17 - 31.12.20

Vedtak/Oppfølging
Valgnemnda innstiller til
kommunestyret:
Medlemmer og varamedlemmer i
Søgne forliksråd for perioden
01.01.2017 til 31.12.2020

Valgte
personer
orientert, og
valget
rapport til
domstoladmi
nistrasjonen

F

Valgte
personer
• Tor Larsen, født 1964, rørlegger
orientert, og
• Magne Charles Nilsen, født
valget
1961, arbeidsleder
rapport til
• Knut Henriksen, f. 1947,
domstoladmi
selvstendig næringsdrivende
nistrasjonen

F

1 Leder Arne Bjørn Mikalsen
(fung.leder) Songdalen
2 Medlem Tone Pettersen Søgne
3 Medlem Torfinn Kleivset (ny)
Søgne
1 Varamedlem Tore Smeplass
Songdalen
2 Varamedlem Synnøve
Dybesland (ny) Songdalen
3 Varamedlem Jack Andersen
(ny) Søgne

Administrasjonsavdelingen

Monica
Nordnes

25.08.2016

PS 60/16

Suppleringsvalg - valg
av meddommere til
Kristiansand tingrett for
perioden 01.01.17 31.12.20

Kommentar Status

Kommunestyret velger følgende
kandidater som meddommere til
Kristiansand tingrett:

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Administrasjonsavdelingen

Monica
Nordnes

25.08.2016

Administrasjonsavdelingen

Monica
Nordnes

25.08.2016

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 61/16 Suppleringsvalg - råd
for mennesker med
nedsatt funksjonsevne
valgperioden 2015 2019
PS 63/16

Valg av
vararepresentanter til
Eldrerådet

Vedtak/Oppfølging
Marianne Schill Reinsnes (FFO)
velges som fast
brukerrepresentant til Råd for
mennesker med nedsatt
funksjonsevne.

Helse og omsorg

Monica
Nordnes

Gustav
Skretting

25.08.2016

28.04.2016

PS 64/16

PS 24/16

Medlem
orientert

F

Varamedlem
mer orientert

F

Varamedlemmer til Eldrerådet
velges i nummerert rekkefølge:
1. John Schaldemose
2. Ilse Sørensen

Administrasjonsavdelingen

Kommentar Status

Behandling av søknad 1. Kommunestyret fritar Siren
om fritak for politiske
Nodeland fra sitt verv som 8.
Søker
verv - Siren Nodeland vararepresentant til
informert om
kommunestyret fra og med
20.07.16 og ut valgperioden 2015- vedtak
2019, pga flytting til annen
kommune.
Plan for likestilling
Kommunens forslag til plan for
inkludering og
likestilling, inkludering og
mangfold 2016 - 2020 mangfold 2016-2020 vedtas.
Kommunestyret skal få halvårige
rapporter som viser utviklingen i
heltid/deltidsansatte i helse- og
omsorgstjenestene
Første
rapport
levert.

F

F

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Helse og omsorg

Gustav
Skretting

28.04.2016

Helse- og omsorg

Gustav
Skretting

26.05.2016

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 26/16 Fornyet saksfremlegg
om - Helseoversikt og
plan for folkehelse i
Søgne 2015-2019

PS 38/16

Vedtak/Oppfølging

Folkehelseplanen sendes tilbake
til ny behandling i
Tjenesteutvalget. Det bør
vurderes nedsatt et bredere
utvalg med representasjon blant
annet i fra kultur og idrett.
Planens politiske innhold og
foreslåtte tiltak bør samordnes og
utarbeides i tråd med politiske
føringer og signaler fra
tjenesteutvalgets medlemmer.
Rapport vedr.
Kommunestyret tar rapport vedr.
heltidsprosjektet
heltidsprosjektet til orientering, og
(uønsket deltid) - enhet er fornøyd med at ulike tiltak i
for institusjon og enhet Søgne kommune, har virket og
for hjemmetjenester - støtter arbeidet med å få til felles
februar 2016
kjøreregler fremover i forhold til
heltidskultur i Søgne kommune.
Søgne kommune tar initiativ til
samarbeid med Sørlandet
sykehus og Songdalen kommune
eller andre som har lykkes med
dette for å jobbe videre med
alternative turnusordninger, der
man også vurderer kvaliteten på
tjenesten. Arbeidet bør være
ferdig i løpet av året og legges
frem for kommunestyret i
desember

Kommentar Status

UB

UB

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Helse- og omsorg

Gustav
Skretting

22.06.2016

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 52/16 Ny legevaktsavtale
med legene i Søgne og
Songdalen samt ny
avtale med legevakta i
Kristiansand

Vedtak/Oppfølging
Kommunestyret gir sin tilslutning
til ny legevaktavtale med
Kristiansand kommune fra 1/1-16.
Endringer i lokal legevaktavtale
for Søgne kommune gjøres
gjeldende fra 1/1-17.

Kommentar Status

F

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Helse- og omsorg

Gustav
Skretting

22.06.2016

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 53/16 Helhetlig
rusmiddelpolitisk
handlingsplan 20162020

Vedtak/Oppfølging

Kommentar Status

Kommunestyret slutter seg til
rusmiddel politisk handlingsplan
for Søgne kommune, med
korreksjoner for endrede salgsog skjenketider.
Kommunestyret vedtar dagens
salgs- og skjenketider slik:
o Salgstid for alkoholgruppe 1(øl,
rusbrus) i butikker på ukedager
fra kl. 08.00-20.00, lørdager fra
kl.08.00-18.00. Salgsbevillinger
gjøres ikke tidsbegrenset, og det
er ikke krav om å søke fornyelse
hvert fjerde år. Bevillingene
tilpasses likevel vedtatte
salgstider i kommunen.
o Skjenketiden er for
alkoholgruppe 1 (øl, rusbrus) og
alkoholgruppe 2 (vin) fra kl. 08.0002.00, for alkoholgruppe 3
(brennevin) fra kl. 13.00-02.00
innendørs, 13.00-24.00 utendørs.
Alle skjenkebevillinger
gjennomgås ved utløpet av en
bevillingsperiode hvert fjerde år.

Oppvekst

Pål Karsten
Kristensen

26.03.2015

PS 26/15

Kulturstrategi for
1. Det igangsettes forarbeid med Diskutert
Søgne kommune 2015 - tanke på å få utgitt kulturhistorie med
mediegruppe
2022
for Søgne.
- tas opp til
høsten

F

UB

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Oppvekst

Pål Karsten
Kristensen

26.03.2015

Saksnumm
Sakstittel
Vedtak/Oppfølging
er
PS 26/15 Kulturstrategi for
5. Tjenesteutvalget vedtar å
Søgne kommune 2015 - nedsette en arbeidsgruppe til å
2030
se på mulighetene for å utvikle
krigsfortet i Ny-Hellesund til et
krigshistorisk museum.
Arbeidsgruppen får også i
oppgave å henvende seg til
næringsliv, fylkeskommune,
organisasjoner, stiftelser og
andre med tanke på å få til et
samarbeid.

Kommentar Status

UB

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Oppvekst

Jon
Wergeland

26.05.2016

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 37/16 Tilstandsrapporten
2015

Vedtak/Oppfølging

Kommentar Status

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
følges opp
følgende områder:
hvert år
- 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

F

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Rådmannen

Jan Arild
Stray

22.06.2016

Teknisk

Torkjell
Tofte

17.12.2015

Teknisk
Teknisk
Teknisk

Teknisk

Torkjell
Tofte

17.12.2015

Torkjell
Tofte

17.12.2015

Torkjell
Tofte

17.12.2015

Torkjell
Tofte

17.12.2015

Saksnumm
Sakstittel
Vedtak/Oppfølging
Kommentar Status
er
PS 49/16 Opprettelse av
Det opprettes et kommunalt
kommunalt næringsråd næringsråd i Søgne bestående
av gruppelederne i
formannskapet.
Næringsrådet skal ha dialog med
Næringsråd
F
næringsdrivende i Søgne om
opprettet
videre organisering av rådet.
Ordfører og varaordfører er
henholdsvis leder og nestleder av
rådet.
PS 113/15 Årsbudsjett 2016 Økonomiplan 20162019

PS 113/15 Årsbudsjett 2016 Økonomiplan 20162019
PS 113/15 Årsbudsjett 2016 Økonomiplan 20162019
PS 113/15 Årsbudsjett 2016 Økonomiplan 20162019

PS113/15

Årsbudsjett 2016 Økonomiplan 20162019

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.
Kommunestyret vedtar at
rulleringen av kommuneplanen
starter tidlig i 2016.
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.

Utlyses
anbudsrunde
jfr. drøfting
med
Formannskap
Planprogram
under
utarbeidelse
Næringsråd
opprettet PS
49/16

UB

UB

F

Avklares i
næringsråd

UB

Form avklart i
Formannskap 14.09.

UB

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Teknisk

Torkjell
Tofte

17.12.2015

Torkjell
Tofte

17.03.2016

Teknisk

Teknisk

Torkjell
Tofte

28.04.2016

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 113/15 Årsbudsjett 2016 Økonomiplan 20162019
PS 17/16 Forskrift om endring av
forskrift om
fartsbegrensning i
sjøen, sjøkart nr. 9 og
10, Søgne kommune,
Vest-Agder
PS 27/16 Vedtak av planstrategi
for Søgne kommune
2016 - 2019

Vedtak/Oppfølging

Kommentar Status

Stimulere utviklingen av nye
Avklares i
muligheter innen primærnæringer
næringsråd

UB

Dagens forskrift om
fartsbegrensning opprettholdes.
F

Kommunestyret slutter seg til
formannskapets forslag til
kommunal planstrategi for
Søgne, behandlet 17.02.2016.
Rullering om omsorgsplan 20112014, inkludert demensplan
igangsettes i 2016.
Tilleggsforslag fra FRP ang
Områderegulering for Ausviga og
Områderegulering for
Kjellandsheia syd
og fellesforslaget fra AP og FRP
tilbakesendes formannskapet for
økonomisk vurdering.

Tileggesforslag
behandlet av
Formannskapet 15.06
sak 65/16

F

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Teknisk

Torkjell
Tofte

28.04.2016

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 27/16 Vedtak av planstrategi
for Søgne kommune
2016 - 2019

Vedtak/Oppfølging

Kommentar Status

Kommunestyret slutter seg til
formannskapets forslag til
kommunal planstrategi for Søgne,
behandlet 17.02.2016.
Rullering om omsorgsplan 20112014, inkludert demensplan
igangsettes i 2016.
Tilleggsforslag fra FRP ang
Områderegulering for Ausviga og
Områderegulering for
Kjellandsheia syd
og fellesforslaget fra AP og FRP
tilbakesendes formannskapet for
økonomisk vurdering.

F

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Teknisk

Torkjell
Tofte

28.04.2016

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 28/16 Sluttbehandling Detaljregulering for
Selskjær 16 - Plan ID
201415

Vedtak/Oppfølging

Kommentar Status

1. Detaljregulering for Selskjær
16 – Plan ID 201415 vedtas, jf.
plan- og bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis
delegert myndighet til å behandle
klager på vedtaket av planen som
underinstans.
For å innordne seg de stedlige
omgivelser og estetikken langs
sjøen strykes følgende setning fra
bestemmelsene § 2.2
Sjøbu skal ha dører uten vindu og
ikke mer enn to vinduer, hvert
med glassareal inntil 0,5 kvm.

Teknisk

Torkjell
Tofte

28.04.2016

PS 29/16

Sluttbehandling Langenesveien 290,
292 og 294 - Plan ID
201509

F

1. Detaljregulering for
Langenesveien 290, 292 og 294
– Plan ID 201509 vedtas, jf. planog bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis
delegert myndighet til å behandle
klager på vedtaket av planen som
underinstans.

F

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Teknisk

Torkjell
Tofte

28.04.2016

Saksnumm
Sakstittel
Vedtak/Oppfølging
Kommentar Status
er
PS 30/16 Sluttbehandling 1. Kommunestyret vedtar
Detaljregulering for
Detaljregulering for Tangvall
Tangvall sentrum nord - sentrum nord – Plan ID 201412 ,
Plan ID 201412
jf. plan- og bygningsloven § 1212, med følgende endring:
Parkering o_P1 endres til
Parkering f_P1.
Bestemmelsen 4.2 vil da lyde:
Parkeringsplass f_P1 skal
anlegges i tråd med kommunens
generelle tekniske krav,
Plassen skal ha oppmerking med
markerte gangsoner. Området
skal brytes opp med innslag
av grøntanlegg/beplantning.
Parkeringsplassen m/adkomstvei
eies av eiendommene innen
planområdet.
Parkeringskrav 2.4 endres.
Krav til parkeringsdekning
opprettholdes som i forslag til
reguleringsbestemmelser
vedtatt av pml 07.10.15 hva
angår:
• Boliger – faste plasser 1,0 pr.
boenhet
• Boliger - besøk 0,1 pr. boenhet
• Forretninger 1,0 pr. 50 m² BRA
salgsareal
• Kontorer 1,0 pr. 50 m² BRA

F

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Teknisk

Torkjell
Tofte

28.04.2016

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 31/16 Søknad om
dispensasjon fra
fartsgrense i sjø i
Søgne kommune for
skjærdgårdstjenesten

Vedtak/Oppfølging
I medhold av forskrift om
fartsbegrensing i sjøen i Søgne
kommune sjøkart nr. 9 og 10 gis
dispensasjon fra
fartsbegrensingen for MS Lyna,
LK 7861, for arbeid med
driftsoppgaver i
skjærgårdsparken.
Dispensasjonen gjelder fram til 1.
oktober 2023.

Kommentar Status

F

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Teknisk

Torkjell
Tofte

26.05.2016

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 34/16 Sluttbehandling Kommunedelplan for
Tangvall

Vedtak/Oppfølging

Kommentar Status

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 BNområdet som forblir LNF-område.

F

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Teknisk

Torkjell
Tofte

26.05.2016

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 35/16 Sluttbehandling opphevelse av planer

Vedtak/Oppfølging

Kommentar Status

Følgende reguleringsplaner
oppheves: Plan ID Navn
Stadfestet:
19861113 Reguleringsplan for
vestre del av Kleplandsområdet
(en liten del av Toftelandsveien
med regulert gang- og sykkelvei
videreføres) 13.11.1986
19840221 Reguleringsplan for
Tangvall 21.02.1984
19860408 Reguleringsplan for
Tangvall syd 08.04.1986
19990609 Bebyggelsesplan i
område B3, Amerikaveien
09.06.1999
19911017 Reguleringsplan for
gnr. 73, bnr. 160, 79 17.10.1991
19941201 Omregulering for del
av gnr. 73, bnr. 39 01.12.1994
20050616 Reguleringsplan for
Tangvall sentrum 16.06.2005
19780821 Del av Linnegrøvan,
del 1 omregulering. 21.08.1978

F

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Teknisk

Torkjell
Tofte

26.05.2016

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 36/16 Vedtak om
detaljregulering for
Gamle Årosvei 50, 52,
54 m.fl. - Åros - Plan ID
201418.

Vedtak/Oppfølging
1. Søgne kommune vedtar
Detaljregulering for Gamle
Årosvei 50, 52, 54 m.fl. – Plan ID
201418, med plankart datert
17.02.16, og bestemmelser og
planbeskrivelse datert 18.02.16,
jf. pbl § 12-12, med følgende
endringer:
- Lek, tekniske anlegg og
parkering fjernes. Området
regulerestil LNFR
- Hele felt BF 3 reguleres til LNFRområde. F-lek, O_P og O_BKT
reguleres til LNFR-område
- Det kan etableres tekniske
anlegg i LNFR, vest for
adkomstvei, hvis dette er
nødvendig for å få en
hensiktsmessig plassering i
forhold til fall etc.
2. Plan- og miljøutvalget gis
delegert myndighet til å behandle
klager på vedtaket av planen
som underinstans.

Kommentar Status

F

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Teknisk

Torkjell
Tofte

22.06.2016

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 47/16 Sluttbehandling detaljregulering for GB
24/14 og GB 24/60 Amfeneset Plan ID
201508

Vedtak/Oppfølging

Kommentar Status

1. I medhold av plan- og
bygningsloven § 12-12 vedtas
forslag 2 til detaljregulering for
GB 24/14 og GB 24/60 Amfeneset Plan ID 201508
bestående av plankart,
bestemmelser og planbeskrivelse
(vedlegg 3-6). Med følgende
endring:
Rekkefølgekravet § 1b endres til:
Før det kan gis Ferdigattest skal
det være etablert gang- og
sykkelvei fra Torvefjordkrysset
fram til avkjørsel Torvefjorden
båthavn (GB for 23/733).

F

2. Plan- og miljøutvalget gis
delegert myndighet til å behandle
klager på vedtaket av planen som
underinstans.

Teknisk

Torkjell
Tofte

22.06.2016

PS 48/16

Søknad om
dispensasjon fra
fartsgrense i sjø - Try
rør

I medhold av forskrift om
fartsbegrensning i sjøen i Søgne
kommune sjøkart nr. 9 og 10
innvilges søknad om
dispensasjon fra
fartsbegrensningen fra Try rør as.

F

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Teknisk

Torkjell
Tofte

25.08.2016

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 62/16 Prinsippvedtak for
bompengefinansiering
av Bymiljøavtalen

Vedtak/Oppfølging
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

Kommentar Status

F

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Økonomi

Ståle
Øverland

26.11.2015

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 105/15 Andre tertialrapport Søgne kommune

Vedtak/Oppfølging

Kommentar Status

1. Tertialrapporten for
driftsbudsjettet tas til orientering.
2. Kommunestyret vedtar
følgende justeringer i
investeringsbudsjettet for 2015:
investeringer endres i tråd med
«Prognose 2015» i
saksframlegget.
med 40 355 000 kroner til 30 000
000 kroner.

F

driftsregnskapet reduseres med 1
mill. kroner til 6 950 000 kroner.
budsjetteres med 27 613 000
kroner
reduseres med 1,4 mill. kroner til
8,6 mill. kroner.

Økonomi

Ståle
Øverland

28.01.2016

PS 4/16

Anskaffelse av
kommunale biler

1. Søgne kommunes biler kjøpes
som hovedregel 2. Kjøp av biler
finansieres gjennom en
tilsvarende økning i låneopptaket.
Bevilgningsforslag fremmes i 1. 1.
tertialrapport. 3. Kommunale biler tertialrapport
erstattes av lavutslippsbilder når 2016
de blir konkurransedyktige på
praktisk anvendelse

F

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Økonomi

Ståle
Øverland

26.05.2016

Ståle
Øverland

26.05.2016

Ståle
Øverland

26.05.2016

Økonomi

Økonomi

Økonomi

Ståle
Øverland

26.05.2016

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 39/16 Årsmelding 2015 Søgne kommune
PS 39/16

PS 39/16

PS 39/16

Årsmelding 2015 Søgne kommune

Årsmelding 2015 Søgne kommune

Årsmelding 2015 Søgne kommune

Vedtak/Oppfølging
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.

Kommentar Status
F

F

F

F

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Økonomi

Ståle
Øverland

26.05.2016

Økonomi

Økonomi

Økonomi

Ståle
Øverland

Ståle
Øverland

Ståle
Øverland

26.05.2016

26.05.2016

22.06.2016

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 39/16 Årsmelding 2015 Søgne kommune

PS 39/16

PS 40/16

PS 51/16

Årsmelding 2015 Søgne kommune

Årsregnskap 2015 Søgne kommune

Vedtak/Oppfølging

Kommentar Status

5.
Kommunestyret ber
rådmannen redegjøre kort i en ny
sak for hvilke etiske retningslinjer
det kommunale forvaltningsfondet
er underlagt. Andre større
offentlige investeringsfond som
SPU og KLP har gjort vurderinger
ut fra f.eks. våpenproduksjon,
slavearbeid,
regnskogødeleggende
virksomhet, kullselskaper etc., og
det vil være interessant å
sammenligne med egne
retningslinjer for eventuelt å
revidere disse.
6.
Søgne kommune utarbeider
i likhet med Songdalen et eget
Gjøres i
klimagassregnskap for å kunne
sette inn mer økonomisk treffsikre regnskapet
for 2016
målrettede tiltak for
utslippsreduksjon.
Søgne kommunestyre fastsetter
det fremlagte årsregnskap for
Søgne kommune som
kommunens årsregnskap for
2015.

1. tertialrapport 2016 - Kommunestyret vedtar
Søgne kommune
tertialrapporten for første tertial
2016 med endringer som
beskrevet i saksframlegget.
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Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Økonomi

Ståle
Øverland

22.06.2016

Økonomi

Ståle
Øverland

22.06.2016

Økonomi

Ståle
Øverland

22.06.2016

Saksnumm
Sakstittel
Vedtak/Oppfølging
Kommentar Status
er
PS 51/16 1. tertialrapport 2016 - I tillegg økes både inntektssiden
Søgne kommune
(tilskudd fra staten) og
utgiftssiden (eiendomsenhetens
F
driftsramme) i driftsbudsjettet
med 600 000 kroner som følge av
budsjettavtale i Stortinget.
PS 51/16

PS 55/16

1. tertialrapport 2016 - Oppvekst styrkes med 0,5 mill.
Søgne kommune
kroner. Tjenesteutvalget vedtar
hvordan den økte rammen
disponeres. Beløpet finansieres
med 235.000 kr fra dips.fond og
265.000 kr fra overføringer til
investeringsbudsjettet.
Framtidig
Kommunestyret legger det klare
kommunestruktur
rådet ved folkeavstemningen til
grunn, og avslutter derved
prosessen hva angår
kommunesammenslåing.
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