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PS 50/17 Godkjenning av protokoll fra formannskapet 10.05.17
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 10. mai 2017.

Saksprotokoll i Formannskapet - 07.06.2017
Behandling:
Ingen merknader

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 10. mai 2017.

PS 51/17 Referatsaker formannskapet 07.06.17
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 07.06.2017
Behandling:
RS 16/17 Klagesak - avslag på søknad om lyssetting av skilt:
Repr. Terkelsen (FRP):Er det mulig å ta klagen videre?
Formannskapet ber administrasjon jobbe videre med saken på administrativt nivå

Vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

RS 16/17 Klagesak - avslag på søknad om lyssetting av skilt 2016/2851
RS 17/17 Søknad om udisponerte midler fra ATPs driftsbudsjett 2016 2016/2664
PS 52/17 Brukerstyrt Personlig Assistanse ( BPA ) - Retningslinjer og vurdering
av behov for BPA - koordinator
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune viderefører dagens organisering av tjenester som omfatter Brukerstyrt personlig
assistanse (BPA). Det innebærer at aktuelle enheter selv er ansvarlige for å følge opp og koordinerer
de enkelte BPA-tiltakene kommunen har fattet vedtak om. Herunder gjelder oppfølging av avtaler
med eksterne aktører.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.05.2017
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
Tjenesteutvalget ber kommunestyret om å opprette en deltidsstilling som BPA-koordinator. Størrelse av
stilling fastsettes etter behov
Repr. Lieng (SP) fremmet forslag:
Søgne kommunestyret foreslår at BPA-ordningen løftes frem som en god løsning for å si mennesker med
omfattende hjelpebehov opplevelse av mestring og god livskvalitet. Det anbefaler ansettelse av eb BPAkoordinator i Søgne kommune. En BPA-koordinator skal ha inngående kunnskap om BPA-ordningen og kan
være en viktig veileder for bruker både gjennom søknadsprosess og i senere fase. Størrelse av stilling fastsett
etter behov.
Repr. Eikeland (FRP) fremmet forslag likelydende rådmannens forslag:
Søgne kommune viderefører dagens organisering av tjenester som omfatter Brukerstyrt personlig assistanse
(BPA). Det innebærer at aktuelle enheter selv er ansvarlige for å følge opp og koordinerer de enkelte BPAtiltakene kommunen har fattet vedtak om. Herunder gjelder oppfølging av avtaler med eksterne aktører.
Ordfører Hilde (AP):
Saken utsettes, for behandling i formannskapet.

Votering:
Utsettelsesforslaget vedtatt med 25 mot 2 (1 H(-Reisvoll) og 1 FRP (Daland)) stemmer. Tjenesteutvalgets
innstilling, Senterpartiets forslag og FRPs forslag ble dermed ikke votert over.

Vedtak:
Saken utsettes, for behandling i formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet - 07.06.2017
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
Tjenesteutvalget ber kommunestyret om å opprette en deltidsstilling som BPA-koordinator. Størrelse av
stilling fastsettes etter behov.
Repr. Bakke (AP) fremmet utsettelsesforslag:
Saken utsettes til budsjettbehandlingene

Votering:
Arbeiderpartiets utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes til budsjettbehandlingene

PS 53/17 Årsmelding 2016 - Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Årsmelding for Søgne kommune 2016 tas til orientering.
2. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 36,094 mill. kroner avsettes til disposisjonsfond.
3. 6,042 mill. kroner tilføres enheter med overskudd i 2016. Dette finansieres ved å redusere
avsetningen til disposisjonsfond under pkt. 2.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 31.05.2017
Behandling:
Økonomisjef Øverland orienterte samt besvarte spørsmål.
Ingen merknader.
Tjenesteutvalget innstiller enstemmig til formannskapet.

Innstilling:
4. Årsmelding for Søgne kommune 2016 tas til orientering.
5. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 36,094 mill. kroner avsettes til disposisjonsfond.
6. 6,042 mill. kroner tilføres enheter med overskudd i 2016. Dette finansieres ved å redusere
avsetningen til disposisjonsfond under pkt. 2.

Saksprotokoll i Formannskapet - 07.06.2017
Behandling:
Økonomisjef Øverland orienterte samt besvarte spørsmål i sak «PS 53/17Årsmelding 2016 - Søgne kommune»
og «PS 54/17Årsregnskap 2016 - Søgne kommune» under ett.
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling til kommunestyret:
1. Årsmelding for Søgne kommune 2016 tas til orientering.
2. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 36,094 mill. kroner avsettes til disposisjonsfond.
3. 6,042 mill. kroner tilføres enheter med overskudd i 2016. Dette finansieres ved å redusere
avsetningen til disposisjonsfond under pkt. 2.

PS 54/17 Årsregnskap 2016 - Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommunestyre fastsetter det fremlagte årsregnskap for Søgne kommune som
kommunens årsregnskap for 2016.

Saksprotokoll i Formannskapet - 07.06.2017
Behandling:
Økonomisjef Øverland orienterte samt besvarte spørsmål i sak «PS 53/17Årsmelding 2016 - Søgne kommune»
og «PS 54/17Årsregnskap 2016 - Søgne kommune» under ett.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Søgne kommunestyre fastsetter det fremlagte årsregnskap for Søgne kommune som
kommunens årsregnskap for 2016.

PS 55/17 1. tertialrapport 2017 - Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2017 med endringer som beskrevet i
saksframlegget.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 07.06.2017
Behandling:
Administrasjonsutvalget utsatte behandling av 1. tertialrapport 2017 i møte 31.05.17 i påvente av
drøftingsmøte. Drøftingsmøte med de tillitsvalgte ble gjennomført 06.06.2017, referatet ble utdelt i møte. De
tillitsvalgte ber om at referatet følger den videre behandling av saken.

Innstilling:
Administrasjonsutvalget tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 07.06.2017
Behandling:
Drøftingsmøte med de tillitsvalgte ble gjennomført 06.06.2017, referatet ble utdelt i møte. De tillitsvalgte ber
om at referatet følger den videre behandling av saken.
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2017 med endringer som beskrevet i saksframlegget.
1

I 2017 er det etablert en ny finansieringsmodell til skolene basert på antall klasser og elever. Enkelte skoler
rapporterer om krevende elevsaker, og høye tall på elever med særskilte behov.
Med denne bakgrunn opprettes det et fond på 2 millioner kroner under post "felles skole"
Fondet kan benyttes dersom det i løpet av skoleåret tilsier at det er behov for ytterligere midler som trengs å
bevilge utover budsjettmodellen. Rådmannen får myndighet til å foreta løpende vurderinger om behov, og
rapporterer om bruk av midler i tertialrapportene. Dersom det bevilges fra fondet i løpet av skoleåret skal det
ved den årlige budsjettbehandlingen tilføres nye midler til fondet, slik at det hvert år er to millioner kroner
disponibelt.
2
enhet for institusjonstjenester tilføres 1 million kroner for å møte behovet for nødvendig bemanning
3
Finansieringen på kr 3 millioner dekkes av redusert avsetning til investeringsbudsjettet.
4
det vises til følgende budsjettvedtak: Dersom kommunen ikke får tildelt øremerkede midler til helsesøster og
skolehelsetjenester fremmes det en sak om justerte rammer til helsetjenesten i tertialrapporten. Enheten
varsler om avslag på søknaden og det forventes at satsingen dekkes innenfor enhetens budsjett med de justerte
rammer i tertialrapporten
5
dersom reduksjonen av investeringsbudsjettet får konsekvenser for planlagt fremdrift av tiltak, økes
investeringsbudsjettet med midler fra disposisjonsfondet.
6
Med bakgrunn i gode resultater i 2015 og 2016 bør det vurderes å gjøre reduksjoner av eiendomsskatten i
økonomiplanen for 2018-2021
Votering
Det ble votert i følgende rekkefølge
 Første avsnitt i tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt
 Punkt 1 i tjenesteutvalgets innstilling falt med 6 mot 3 (H, FRP) stemmer
 Punkt 2 i tjenesteutvalgets enstemmig vedtatt
 Da punkt 1 tjenesteutvalgets innstilling falt, endres beløpet i punkt 3 fra 3 til 1 mill kroner. Punkt 3 i
tjenesteutvalgets innstilling vedtatt med 8 mot 1 (FRP) stemmer
 Punkt 4 i tjenesteutvalgets innstilling fikk ingen stemmer og falt
 Punkt 5 i tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt
 Punkt 6 i tjenesteutvalgets innstilling vedtatt 5 (V, H, FRP, KRF) mot 4 (AP, SV)

Innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2017 med endringer som beskrevet i saksframlegget.
1. Enhet for institusjonstjenester tilføres 1 million kroner for å møte behovet for nødvendig bemanning
2. Finansieringen på kr 1 million dekkes av redusert avsetning til investeringsbudsjettet.
3. Dersom reduksjonen av investeringsbudsjettet får konsekvenser for planlagt fremdrift av tiltak, økes
investeringsbudsjettet med midler fra disposisjonsfondet.
4. Med bakgrunn i gode resultater i 2015 og 2016 bør det vurderes å gjøre reduksjoner av
eiendomsskatten i økonomiplanen for 2018-2021

PS 56/17 Tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner

Rådmannens forslag til vedtak:
1. 50 000,- utdeles i vår, og de resterende 100 000,- fordeles til høsten.
2. Det tildeles 50 000,- til Salemsveien 2 LIV v/ Søgne Misjonskirke

Saksprotokoll i Formannskapet - 07.06.2017
Behandling:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
3. 50 000,- utdeles i vår, og de resterende 100 000,- fordeles til høsten.
4. Det tildeles 50 000,- til Salemsveien 2 LIV v/ Søgne Misjonskirke

PS 57/17 Ny veinormal for Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Veinormal for Søgne kommune legges ut på høring. Høringsfrist settes til 6 uker.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 18.05.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Enhetsleder for ingeniørvesenet Paal Kristensen orienterte.
Nestleder Monstad (MDG) fremmet tilleggsforslag:






Administrasjonen bes vurdere hvorvidt det er mulighet til å legge inn en vekting av miljø og klima på
innkjøp av materiell (granittkantstein, naturstein, betong m.m.) i tråd med tidligere politiske vedtak
som sikrer innkjøp av de minst miljøbelastende produktene, gjerne fra lokale produsenter.
Det bes også om vurderinger omkring tilsåing av grøntanlegg som ikke krever regelmessig slåing,
for eksempel blomstereng av stedlige (gjerne sårbare) arter, som både kan være kostnadsbesparende
og artsbevarende.
Det bør søkes at søppelkasser har mulighet for kildesortering, og "Smartpant" panteringer, og dette
arbeidet tas med Avfall Sør og Fylkeskommunen.
Plan- og miljøutvalget støtter MDGs innspill til høring
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Rådmannens forslag til vedtak
Tilleggsforslaget fra MDG

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fra MDG enstemmig vedtatt.

Plan- og miljøutvalget innstiller til formannskapet.
Innstilling:

Veinormal for Søgne kommune legges ut på høring. Høringsfrist settes til 6 uker.






Administrasjonen bes vurdere hvorvidt det er mulighet til å legge inn en vekting av miljø og klima
på innkjøp av materiell (granittkantstein, naturstein, betong m.m.) i tråd med tidligere politiske
vedtak som sikrer innkjøp av de minst miljøbelastende produktene, gjerne fra lokale produsenter.
Det bes også om vurderinger omkring tilsåing av grøntanlegg som ikke krever regelmessig slåing,
for eksempel blomstereng av stedlige (gjerne sårbare) arter, som både kan være kostnadsbesparende
og artsbevarende.
Det bør søkes at søppelkasser har mulighet for kildesortering, og "Smartpant" panteringer, og dette
arbeidet tas med Avfall Sør og Fylkeskommunen.
Plan- og miljøutvalget støtter MDGs innspill til høring

Saksprotokoll i Formannskapet - 07.06.2017
Behandling:
Til behandling forelå plan- og miljøutvalgets innstilling:
Repr. Bakke (AP) fremmet tilleggsforslag:
Veinormalen sendes til høring hos rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldrerådet

Votering:
Plan- og miljøutvalgets innstilling med tillegg fra Arbeiderpartiet enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Veinormal for Søgne kommune legges ut på høring. Høringsfrist settes til 6 uker.
Veinormalen sendes til høring hos rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldreådet
Formannskapet støtter MDGs innspill til høring:
Administrasjonen bes vurdere hvorvidt det er mulighet til å legge inn en vekting av miljø og klima på
innkjøp av materiell (granittkantstein, naturstein, betong m.m.) i tråd med tidligere politiske vedtak
som sikrer innkjøp av de minst miljøbelastende produktene, gjerne fra lokale produsenter.
Det bes også om vurderinger omkring tilsåing av grøntanlegg som ikke krever regelmessig slåing, for
eksempel blomstereng av stedlige (gjerne sårbare) arter, som både kan være kostnadsbesparende og
artsbevarende.

Det bør søkes at søppelkasser har mulighet for kildesortering, og "Smartpant" panteringer, og dette
arbeidet tas med Avfall Sør og Fylkeskommunen.

PS 58/17 Vedtak om innføring av revidert avløpsforskrift for Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune vedtar «Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og
lignende i Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommune».
Forskriften trer i kraft fra 01.september 2017.

Saksprotokoll i Formannskapet - 07.06.2017
Behandling:
Saksbehandler Jan Inghard Thorsen var til stede og svarte på spørsmål fra medlemmene.
Problemstillinger knyttet til forurensing sendes til plan- og miljøutvalget for uttalelse før behandling i
kommunestyret.
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 6 mot 3 (H, FRP) stemmer

Innstilling til kommunestyret:
Søgne kommune vedtar «Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i
Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommune».
Forskriften trer i kraft fra 01.september 2017.

PS 59/17 Utfordringsbilde og folkehelseoversikt for Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Utfordringsbilde og folkehelseoversikten for Søgne kommune 2017 tas til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 07.06.2017
Behandling:
Enhetsleder for helsetjenester, Vegard Nilsen orienterte om utfordringsbildet og folkehelseoversikten i forkant
av behandlingen og svarte på spørsmål fra medlemmene i formannskapet.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Utfordringsbilde og folkehelseoversikten for Søgne kommune 2017 tas til orientering.

PS 60/17 Saksfremlegg - organisering av administrasjonsutvalget
Rådmannens forslag til vedtak:







Kommunestyret vedtar følgende organisering av administrasjonsutvalget, gjeldende fra
01.08.17:
o Administrasjonsutvalget i Søgne kommune består av til sammen 12 medlemmer. 9 av
medlemmene er politisk valgte medlemmer fra formannskapet og 3 medlemmer som
er representanter for de ansattes organisasjoner.
Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til reglement for administrasjonsutvalget, gjeldene
fra 01.08.17
Som leder og nestleder for administrasjonsutvalget, fra 01.08.17 og ut denne valgperioden
velges:
o leder: nåværende leder av administrasjonsutvalget, Arild Berge (V)
o nestleder: ordfører Astrid M. Hilde (AP)
Politisk møteplan for 2017 endres i tråd med saksfremlegget

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 31.05.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Repr. Fardal (H) fremmet forslag:
Søgne Høyre ser med positivitet på det arbeidet som er lagt ned fra partene i å endre
administrasjonsutvalgets struktur. Søgne Høyre syntes for øvrig det er uheldig å endre sammensetningen og
strukturen/reglementet for et valgt utvalg midt i en periode. Søgne Høyre vil derfor fremme følgende forslag:
Søgne Høyre fremmer at administrasjonsutvalgets sammensetning og reglement består som dagens, ut valgt
periode.

Votering:
Rådmannens forslag satt opp mot forslag fra Høyre
Rådmannens forslag vedtatt med 3 mot 2 stemmer (H,SP)

Administrasjonsutvalget innstiller til formannskapet.

Innstilling:


Kommunestyret vedtar følgende organisering av administrasjonsutvalget, gjeldende fra
01.08.17:

o






Administrasjonsutvalget i Søgne kommune består av til sammen 12 medlemmer. 9 av
medlemmene er politisk valgte medlemmer fra formannskapet og 3 medlemmer som
er representanter for de ansattes organisasjoner.
Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til reglement for administrasjonsutvalget, gjeldene
fra 01.08.17
Som leder og nestleder for administrasjonsutvalget, fra 01.08.17 og ut denne valgperioden
velges:
o leder: nåværende leder av administrasjonsutvalget, Arild Berge (V)
o nestleder: ordfører Astrid M. Hilde (AP)
Politisk møteplan for 2017 endres i tråd med saksfremlegget

Saksprotokoll i Formannskapet - 07.06.2017
Behandling:
Til behandling forelå administrasjonsutvalgets innstilling:






Kommunestyret vedtar følgende organisering av administrasjonsutvalget, gjeldende fra 01.08.17:
o Administrasjonsutvalget i Søgne kommune består av til sammen 12 medlemmer. 9 av
medlemmene er politisk valgte medlemmer fra formannskapet og 3 medlemmer som er
representanter for de ansattes organisasjoner.
Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til reglement for administrasjonsutvalget, gjeldene fra
01.08.17
Som leder og nestleder for administrasjonsutvalget, fra 01.08.17 og ut denne valgperioden velges:
o leder: nåværende leder av administrasjonsutvalget, Arild Berge (V)
o nestleder: ordfører Astrid M. Hilde (AP)
Politisk møteplan for 2017 endres i tråd med saksfremlegget

Repr. Løchen (H) fremmet forslag:
Formannskapet ser med positivitet på det arbeidet som er lagt ned fra partene i å endre
administrasjonsutvalgets struktur. Formannskapet syntes for øvrig det er uheldig å endre sammensetningen
og strukturen/reglementet for et valgt utvalg midt i en periode. Formannskapet vil derfor fremme følgende
forslag: Formannskapet fremmer at administrasjonsutvalgets sammensetning og reglement består som
dagens, ut valgt periode.
Votering:
Administrasjonsutvalgets innstilling satt opp mot Høyres sitt forslag. Administrasjonsutvalgets innstilling falt
med 4 (V, FRP, SV, KRF) mot 5 (H, AP) stemmer

Innstilling til kommunestyret:
Formannskapet ser med positivitet på det arbeidet som er lagt ned fra partene i å endre
administrasjonsutvalgets struktur. Formannskapet syntes for øvrig det er uheldig å endre
sammensetningen og strukturen/reglementet for et valgt utvalg midt i en periode. Formannskapet vil
derfor fremme følgende forslag: Formannskapet fremmer at administrasjonsutvalgets sammensetning
og reglement består som dagens, ut valgt periode.

PS 61/17 Minnelig avtale om avståelse av grunn til busslomme på Torvmoen i
Søgne

Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til avtale mellom Søgne kommune og Jørund Try om erverv av grunn fra GB
18/42 til busslomme på Torvmoen datert 31.05.2017 godkjennes. Tidligere vedtak (K41/17) om ekspropriasjon tilbakekalles.

Saksprotokoll i Formannskapet - 07.06.2017
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Forslag til avtale mellom Søgne kommune og Jørund Try om erverv av grunn fra GB 18/42 til
busslomme på Torvmoen datert 31.05.2017 godkjennes. Tidligere vedtak (K-41/17) om ekspropriasjon
tilbakekalles.

PS 62/17 Eventuelt formannskapet 07.06.17

Saksprotokoll i Formannskapet - 07.06.2017
Behandling:
Repr. Kjær (SV):
 Oppheving av vannscooterforskriften- hva er status i Søgne kommune?
Repr. Kjær (SV) fremmet forslag:
Ønsker en sak om lokal vannscooterforskrift eller andre fartsdempende tiltak.
Avventer utvikling i omkringliggende kommuner , og forslaget ble ikke votert over.
Repr. Kleivset (KRF):
 Ønsket en tilbakemelding om muligheter for kommunalt kjøp av leiligheter i bygg ved siden av Søgne
omsorgssenter. Rådmann Holum: Problemsstillingen må sees i sammenheng med helse- og
omsorgsplanen og administrasjonen vi komme tilbake til saken i forbindelse med behandling av
planen.
Ordfører Hilde (AP):
 Ønsket en status i sak om Høllen Båtruter. Økonomisjef Ståle Øverland orienterte
Ordfører Hilde (AP):
Dette legges opp til et ekstraordinært møte i formannskapet, senest i forkant av kommunestyrets møte
22.juni for behandling av sak om Høllen Båtruter.
Kommunalsjef Torkjell Tofte
 Orienterte om avisoppslag angående is-bu i Høllen: Formannskapet ga sin tilslutning om at
leieavtalen kanselleres da arealet ikke benyttes


Planlegging av ny skole på Tangvall – orienterte om utlysning ang konsulentbistand

PS 63/17 Orientering om stevning til Kristiansand tingrett

Saksprotokoll i Formannskapet - 07.06.2017
Behandling:
Saken satt på kartet i møtet. Orientering fra kommunens advokat Frode Lauareid fra KS Advokatene
i forbindelse med stevning av kommunen til Kristiansand tingrett. Møtet lukket i medhold av
kommuneloven § 31. Møteoffentlighet femte ledd, jmf offentlighetsloven 23.1.

