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Faste medlemmer som møtte:
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Navn
Solveig Kjelland Larsen
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Medlem

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Aslaug Bakke
Solveig Kjelland Larsen
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kim Høyer Holum
Torkjell Tofte
Ståle Øverland
Jahn Arild Stray
Bente Hamre
Camilla Erland Aarnes

Representerer
AP

Stilling
Rådmann
Kommunalsjef teknisk
Økonomisjef
Juridisk rådgiver (RS 4/17)
Rådgiver(sak PS 16/17)
Rådgiver

Av 9 medlemmer var 9 til stede. Per Kjær (SV) møtte fra og med behandling av PS 15/17
Referatsaker. Jack Andersen (H) møtte fra og med behandling av PS 15/17 Referatsaker (unntatt RS
6 og RS 4). Sakskartet datert 8. februar 2017, omfattet sak PS 12/17-21/17. Ingen merknader til
innkalling eller saksliste.
Inhabilitet
 PS 13/17 og PS 14/17 Ordfører Hilde (AP) fratrådte møtet under behandlingen da hun ble
erklært inhabil i sak PS 9/17 som ble behandlet i møtet 20.01.17 og sak PS 11/17 som ble
behandlet i møtet 26.01.17. Repr. Paul Magne Lunde (AP) møtte som vararepresentant for
ordfører Hilde (AP). Varaordfører Terkelsen (FRP) tiltrådte møtet som ordfører.





RS 6/17 Innkalling til eiermøte i Agder Energi - fredag 17.02.17 - kl. 1000 - 1500
2016/2243 Ordfører Hilde (AP) erklært inhabil da hun har permisjon fra stilling i Agder
Energi. Ordfører Hilde fratrådte møtet under habilitetsvurderingen, og varaordfører Terkelsen
(FRP) tiltrådte møtet som ordfører. Repr. Paul Magne Lunde (AP) tiltrådte som vara for
ordfører Hilde.
PS 19/17 Repr. Berge (V) erklært inhabil, da datteren har en eiendom som omfattes av saken.
Ingen vara møtte og det var 8 representanter under behandlingen.

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

Astrid Margrethe Hilde
ordfører

Camilla Erland Aarnes
rådgiver

Saksnr

Innhold

PS 12/17

Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet 17.01.17

PS 13/17

Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært møte i formannskapet
20.01.17

PS 14/17

Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært møte i formannskapet
26.01.17

PS 15/17

Referatsaker 15.02.16

RS 4/17

Reforhandling av avtale. Brygge for «Ny-Hellesund bryggesameie,
Prestebukta»

RS 5/17

Invitasjon - KS lokaldemokratiundersøkelse 2017

RS 6/17

Innkalling til eiermøte i Agder Energi - fredag 17.02.17 - kl. 1000 1500

RS 7/17

Tilsyn med beredskap i Søgne kommune - Oversendelse av endelig
rapport

RS 8/17

Tilbakemelding - Rapport etter tilsyn med beredskap i Søgne
kommune

RS 9/17

Beslutninger om endringer i lokal struktur - Agder politidistrikt

PS 16/17

HMS-rapportering 4. kvartal 2016

PS 17/17

Debatthefte KS - strategikonferanse 2017

PS 18/17

Samhandling politikere og administrasjon

PS 19/17

Fastsetting og justering av kommunegrensen mellom Søgne og
Songdalen kommuner ved Nepstadmyra

PS 20/17

Forslag til reviderte vedtekter for kommunale barnehager gjeldene fra
mars 2017

PS 21/17

Eventuelt 15.02.16

U.off.

PS 12/17 Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet 17.01.17

Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte i formannskapet 17.01.17.

Saksprotokoll i Formannskapet - 20.01.2017
Behandling:
Saken ble enstemmig vedtatt utsatt til neste ordinære møte.

Vedtak:
Saken utsatt til neste ordinære møte.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.02.2017
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte i formannskapet 17.01.17.

PS 13/17 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært møte i formannskapet
20.01.17
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra ekstraordinært møte i formannskapet 20.01.17.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.02.2017
Behandling:
Ordfører Hilde (AP) fratrådte møtet under behandlingen da hun ble erklært inhabil i sak PS 9/17 som ble
behandlet i møtet 20.01.17. Repr. Paul Magne Lunde (AP) møtte som vararepresentant for ordfører Hilde
(AP). Varaordfører Terkelsen (FRP) tiltrådte møtet som ordfører.
Ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra ekstraordinært møte i formannskapet 20.01.17.

PS 14/17 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært møte i formannskapet
26.01.17
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra ekstraordinært møte 26.01.17

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.02.2017
Behandling:
Ordfører Hilde (AP) fratrådte møtet under behandlingen da hun ble erklært inhabil i sak PS 11/17 som ble
behandlet i møtet 26.01.17. Repr. Paul Magne Lunde (AP) møtte som vararepresentant for ordfører Hilde
(AP). Varaordfører Terkelsen (FRP) tiltrådte møtet som ordfører.
Ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra ekstraordinært møte 26.01.17

PS 15/17 Referatsaker 15.02.16
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.02.2017
Behandling:
Referatsakene ble behandlet i følgende rekkefølge:
RS 6/17 Innkalling til eiermøte i Agder Energi - fredag 17.02.17 - kl. 1000 - 1500 2016/2243
Ordfører Hilde (AP) stilte spørsmål ved sin habilitet da hun har permisjon fra stilling i Agder Energi. Ordfører
Hilde (AP) fratrådte møtet under habilitetsvurderingen. Ordføreren ble erklært inhabil og repr. Paul Magne
Lunde (AP) møtte som vara for ordfører Hilde (AP). varaordfører Terkelsen (FRP) tiltrådte møtet som
ordfører.
Saken tatt til orientering
RS 4/17 Reforhandling av avtale. Brygge for «Ny-Hellesund bryggesameie, Prestebukta» 2012/295
Juridisk rådgiver Jahn Arild Stray orienterte om saken.
Repr. Egeli (AP) fremmet forslag:
Formannskapet ber om at administrasjonen reforhandler avtalen om reservert bryggeplass i Prestebukta med
sameiet. Saken legges frem i formannskapet for godkjenning.
Representanten trakk forslaget, men ba om at forslaget følger protokollen som en protokolltilførsel
Repr. Berge (V) fremmet forslag:
Formannskapet ønsker en sak om bryggeplasser i Prestebukta for fastboende i NY-Hellesund
Votering:
Venstre sitt forslag enstemmig vedtatt

RS 5/17 Invitasjon - KS lokaldemokratiundersøkelse 2017 2017/8
Ordfører Hilde (AP) fremmet forslag:
Formannskapet vedtar at Søgne kommune deltar i lokaldemokratiundersøkelsen fra KS
Votering:
Ordførers sitt forslag enstemmig vedtatt

RS 7/17 Tilsyn med beredskap i Søgne kommune - Oversendelse av endelig rapport 2016/1898 og RS
8/17 Tilbakemelding - Rapport etter tilsyn med beredskap i Søgne kommune 2016/1898
Ordfører Hilde (AP) ba om at det protokollført:
ROS-analyse legges frem for kommunestyret.
Sakene tatt til orientering
RS 9/17 Beslutninger om endringer i lokal struktur - Agder politidistrikt 2010/4381
Ordfører Hilde (AP) fremmet forslag:
Dersom en klage kan antas å ha påvirkning for lokalt lensmannskontor i Søgne og Songdalen, gis ordfører
fullmakt til å svare på klagen. Formannskapet informeres om dette.
Votering:
Ordførers sitt forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
RS 4/17 Reforhandling av avtale. Brygge for «Ny-Hellesund bryggesameie, Prestebukta» 2012/295
Formannskapet ønsker en sak om bryggeplasser i Prestebukta for fastboende i NY-Hellesund
RS 5/17 Invitasjon - KS lokaldemokratiundersøkelse 2017 2017/8
Formannskapet vedtar at Søgne kommune deltar i lokaldemokratiundersøkelsen fra KS
RS 6/17 – RS 8/17 tatt til orientering.
RS 9/17 Beslutninger om endringer i lokal struktur - Agder politidistrikt 2010/4381
Dersom en klage kan antas å ha påvirkning for lokalt lensmannskontor i Søgne og Songdalen, gis ordfører
fullmakt til å svare på klagen. Formannskapet informeres om dette.

RS 4/17 Reforhandling av avtale. Brygge for «Ny-Hellesund bryggesameie,
Prestebukta» 2012/295
RS 5/17 Invitasjon - KS lokaldemokratiundersøkelse 2017 2017/8
RS 6/17 Innkalling til eiermøte i Agder Energi - fredag 17.02.17 - kl. 1000 - 1500
2016/2243

RS 7/17 Tilsyn med beredskap i Søgne kommune - Oversendelse av endelig
rapport 2016/1898
RS 8/17 Tilbakemelding - Rapport etter tilsyn med beredskap i Søgne kommune
2016/1898
RS 9/17 Beslutninger om endringer i lokal struktur - Agder politidistrikt
2010/4381
PS 16/17 HMS-rapportering 4. kvartal 2016
Rådmannens forslag til vedtak:
HMS-rapportering 4. kvartal 2016 tas til orientering.
For fremtidig HMS-rapportering vedtas et rapportformat som består av grafiske fremstillinger som
viser utviklingen i antall avvik og sykefravær over tid. (Alternativ 2 i saksutredningen). I løpet av
året skjer behandlingen av HMS-rapportene i Administrasjonsutvalget. Årlig rapportering til
formannskapet og kommunestyret skjer via årsmelding.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 07.02.2017
Behandling:
Kategorier for avvikstype kan med fordel presiseres. Skade mot bruker bør i systemet differensieres fra skade
mot ansatt.
Administrasjonsutvalget vil invitere avdelingsleder for kompetanseavdelingen/ enhetsleder Nygård skole og
aktuelle ledere i enhet for livsmestring til neste møte for en orientering om avviksrapportering og utfordringer
fremover.

Innstilling:
Administrasjonsutvalget innstiller til formannskapet.
HMS-rapportering 4. kvartal 2016 tas til orientering.
For fremtidig HMS-rapportering vedtas et rapportformat som består av grafiske fremstillinger som
viser utviklingen i antall avvik og sykefravær over tid. (Alternativ 2 i saksutredningen). I løpet av
året skjer behandlingen av HMS-rapportene i Administrasjonsutvalget. Årlig rapportering til
formannskapet og kommunestyret skjer via årsmelding.
Administrasjonsutvalget ønsker å få rapporteringsalternativ 1 vedlagt som underlag til fremtidige
rapporter.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.02.2017
Behandling:
Rådgiver Bente Hamre presenterte avviksystement og kommunens rutiner for avvikshåndtering.
Til behandling forelå administrasjonsutvalgets innstilling:

HMS-rapportering 4. kvartal 2016 tas til orientering.
For fremtidig HMS-rapportering vedtas et rapportformat som består av grafiske fremstillinger som viser
utviklingen i antall avvik og sykefravær over tid. (Alternativ 2 i saksutredningen). I løpet av året skjer
behandlingen av HMS-rapportene i Administrasjonsutvalget. Årlig rapportering til formannskapet og
kommunestyret skjer via årsmelding.
Administrasjonsutvalget ønsker å få rapporteringsalternativ 1 vedlagt som underlag til fremtidige rapporter.
Repr. Egeli (AP) fremmet tilleggsforslag til innstilingen med unntak at «formannskapet» strykes i siste
setning i administrasjonsutvalgets innstilling:
Formannskapet ber om at HMS-rapportering på overordnet nivå (grafsnivå) fortsatt fremlegges
formannskapet. Det samme gjelder sykefraværsstatistikken.
Dette behandles i formannskapet etter behandling i administrasjonsutvalget.

Votering:
Administrasjonsutvalgets innstilling med tillegg fra arbeiderpartiet enstemmig vedtatt.
Vedtak:
HMS-rapportering 4. kvartal 2016 tas til orientering.
For fremtidig HMS-rapportering vedtas et rapportformat som består av grafiske fremstillinger som
viser utviklingen i antall avvik og sykefravær over tid. (Alternativ 2 i saksutredningen). I løpet av året
skjer behandlingen av HMS-rapportene i Administrasjonsutvalget. Årlig rapportering til
kommunestyret skjer via årsmelding.
Administrasjonsutvalget ønsker å få rapporteringsalternativ 1 vedlagt som underlag til fremtidige
rapporter.
Formannskapet ber om at HMS-rapportering på overordnet nivå (grafsnivå) fortsatt fremlegges
formannskapet. Det samme gjelder sykefraværsstatistikken.
Dette behandles i formannskapet etter behandling i administrasjonsutvalget.

PS 17/17 Debatthefte KS - strategikonferanse 2017
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet slutter seg til rådmannens kommentarer til de spørsmål KS har stilt i forbindelse med
tariffoppgjøret 2016/2017.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 07.02.2017
Innstilling:
Administrasjonsutvalget tar rådmannens kommentarer til de spørsmål KS har stilt i forbindelse med
tariffoppgjøret 2016/2017 til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.02.2017
Behandling:
Til behandling forelå administrasjonsutvalgets innstilling:
Administrasjonsutvalget tar rådmannens kommentarer til de spørsmål KS har stilt i forbindelse med
tariffoppgjøret 2016/2017 til orientering.
Ordfører Hilde (AP) fremmet endringsforslag sammenlignet med rådmannens på vegne av AP, SV og V:
Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet:
Denne avtalen var gjenstand for forhandlinger med påfølgende streik i tariffoppgjøret i 2015. Søgne
kommune mener man bør vente til senene år før man igjen evt. forsøker å gjøre endringer i arbeidstidsavtalen
for undervisningspersonalet.
Særavtalen for barnehager, SFO og skole:
Avtalen regulerer bla. ledelsesressurser i barnehage og skolefritidsordning, arbeidstid for pedagogisk
personale, samt tid til planlegging for øvrig personale i barnehager, SFO og skole. Det foreslås økt
planleggingstid til barnehagelærere

Votering
Administrasjonsutvalget innstilling satt opp mot fellesforslag fra AP, V, SV.
Fellesforslaget vedtatt med 6 ( AP, SV, V, KRF) mot 3 stemmer (H, FRP)

Innstiling:
Formannskapet tar rådmannens kommentarer til de spørsmål KS har stilt i forbindelse med tariffoppgjøret
2016/2017 til orientering med følgende endringer:
Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet:
Denne avtalen var gjenstand for forhandlinger med påfølgende streik i tariffoppgjøret i 2015. Søgne
kommune mener man bør vente til senene år før man igjen evt. forsøker å gjøre endringer i arbeidstidsavtalen
for undervisningspersonalet.
Særavtalen for barnehager, SFO og skole:
Avtalen regulerer bla. ledelsesressurser i barnehage og skolefritidsordning, arbeidstid for pedagogisk
personale, samt tid til planlegging for øvrig personale i barnehager, SFO og skole. Det foreslås økt
planleggingstid til barnehagelærere

PS 18/17 Samhandling politikere og administrasjon
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar redegjørelsen til orientering. Kommunestyret legger til grunn at all
saksbehandling skal foregå i møter som faller inn under kommunelovens definisjon av et møte.
En legger videre til grunn at også den fremtidig uformelle dialog mellom politisk og
administrativt nivå gjennomføres på en slik måte at den ikke faller inn under kommunelovens
definisjon av et møte.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.02.2017

Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar redegjørelsen til orientering. Kommunestyret legger til grunn at all saksbehandling skal
foregå i møter som faller inn under kommunelovens definisjon av et møte. En legger videre til grunn at også
den fremtidig uformelle dialog mellom politisk og administrativt nivå gjennomføres på en slik måte at den
ikke faller inn under kommunelovens definisjon av et møte.
Repr. Egeli (AP) fremmet forslag
Formannskapet tar rapporten fra revisjonen til etterretning. Dette betyr at møtene mellom administrasjonen
og gruppelederne fremover må holdes i formelle former i tråd med kravene til møter i kommuneloven.
Votering:
Arbeiderpartiets forslag satt opp mot rådmannens forslag til vedtak. Arbeiderpartiets forslag falt med 3 (AP)
mot 6 (V, H, FRP, KRF og SV) stemmer.
Vedtak:
Kommunestyret tar redegjørelsen til orientering. Kommunestyret legger til grunn at all saksbehandling
skal foregå i møter som faller inn under kommunelovens definisjon av et møte. En legger videre til
grunn at også den fremtidig uformelle dialog mellom politisk og administrativt nivå gjennomføres på
en slik måte at den ikke faller inn under kommunelovens definisjon av et møte.

PS 19/17 Fastsetting og justering av kommunegrensen mellom Søgne og
Songdalen kommuner ved Nepstadmyra
Rådmannens forslag til vedtak:
Iht. inndelingslova § 8, søker Søgne kommune med dette Fylkesmannen om å foreta fastsetting av
kommunegrensen mellom Søgne og Songdalen kommuner ved Nepstadmyra, slik at denne
gjenopprettes slik den var før feilregistrering i forbindelse med produksjon av økonomisk kartverk i
1967-68. Samtidig ønskes justert et areal på ca 12 daa, slik at fritidseiendommen GB 80/13 i sin
helhet blir liggende i Songdalen kommune.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.02.2017
Behandling:
Repr. Berge (V) stilte spørsmål om sin habilitet da datteren har en eiendom som omfattes av saken.
Representanten fratrådte møtet under habilitetsvurderingen og ble enstemmig erklært inhabil. Ingen vara
møtte og det var 8 representanter under behandlingen.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:
Iht. inndelingslova § 8, søker Søgne kommune med dette Fylkesmannen om å foreta fastsetting av
kommunegrensen mellom Søgne og Songdalen kommuner ved Nepstadmyra, slik at denne gjenopprettes slik
den var før feilregistrering i forbindelse med produksjon av økonomisk kartverk i 1967-68. Samtidig ønskes
justert et areal på ca 12 daa, slik at fritidseiendommen GB 80/13 i sin helhet blir liggende i Songdalen
kommune

PS 20/17 Forslag til reviderte vedtekter for kommunale barnehager gjeldene fra
mars 2017
Rådmannens forslag til vedtak:
Reviderte vedtekter for kommunale barnehager vedtas med de endringer som er foreslått.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 08.02.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Enhetsleder for barnehage, Eva Hauger Gjersvold orienterte samt besvarte spørsmål.
Tjenesteutvalget innstiller til Formannskapet.

Innstilling:
Reviderte vedtekter for kommunale barnehager vedtas med de endringer som er foreslått.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.02.2017
Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Reviderte vedtekter for kommunale barnehager vedtas med de endringer som er foreslått.

PS 21/17 Eventuelt 15.02.16

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.02.2017
Behandling:
Repr. Jack Andersen (H)
 Oppfølging av status lyssetting av busstopp ved Røsstad. Kommunalsjef Tofte orienterte om status og
estimert kostnad kr 100 000 og foreslo at tiltaket spilles inn i trafikksikkerhetsplanen.
Formannskapet ber om at det forelegges en sak med føringer gitt i møtet.
Per Kjær (SV):



Høring om forslag om å oppheve vannscooterforskriften. Har Søgne innspill i saken? Kommunalsjef
Tofte: administrasjonen har ikke tatt stilling til om man ønsker å avgi høringsuttalelse. Høringsfristen
er 23. mars. Ordfører Hilde orienterte om at Verneområdestyret vil uttale seg i saken.
Formannskapet ønsker at det forelegges en sak knyttet til opphevelsen av vannscooterforskriften for
formannskapet og kommunestyret.

Aslaug Bakke (AP):
 Orienterte om status i for arbeidet i det politiske nedsatte utvalget for valg av juridisk rådgiver
Kommunalsjef for teknisk Torkjell Tofte:
 Orienterte om henvendelse angående plassering av slepeskarpe på plenområdet i Høllen. Ønsket en
tilbakemelding om saken bør behandles politisk. Tilbakemeldingen fra formannskapet var at det ikke
er nødvendig at formannskapet behandler saken som grunneier i første omgang, men at saken
behandles i tjenesteutvalget for vurdering av det kulturhistoriske aspektet.
Ordfører Hilde (AP):
 Ønsket en redegjørelse om Returkraft sine rentesikringsavtaler og feil i regnskapsføring. Økonomisjef
Ståle Øverland orienterte. Adm dir i returkraft og representant fra revisjonen inviteres til
kommunestyret 30. mars for en redegjørelse om konsekvenser for Søgne kommune. Administrasjonen
jobber videre med å sjekke egne rentebindingssavtaler
 Ønsket en orientering om omfanget av styreansvarsforskring. Rådmann Høyer Holum: vil komme
tilbake til saken.
Økonomisjef Øverland


Orienterte kort om regnskapet for 2016 for Søgne kommune. Han vil komme tilbake til en mer
utdypende orientering i et senere formannskap

Kim Høyer Holum


Ønsket styringssignaler knyttet til en eventuell omorganisering av enhet for institusjonstjenester.
Ingen innsigelser fra formannskapet til at prosessen fortsetter. Saken tas opp til formell avgjørelse
under senere revisjonen av omsorgsplan og i forhold til evt endringer i økonomisk rapportering i
tertialrapport.

