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Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune har allerede bevilget 268 000 kroner for rutetransport i 2017. Grunnet
kommunens nåværende økonomisk situasjon gis det ikke ytterligere tilskudd til rutetransport i
2017 og 1. halvår 2018.

Bakgrunn for saken:
AKT har per i dag avtale med Høllen Båtruter AS om rutetransport fra Høllen til Borøya og
Ny-Hellesund. AKT ivaretar gjennom denne avtalen skoletransport på vegne av Vest-Agder
fylkeskommune. Søgne kommune har bidratt med tilskudd til Høllen Båtruter AS via AKT, for
kjøring i helger og skoleferier. Dialog mellom AKT og Høllen Båtruter AS har avdekket behov
for ytterligere tilskudd for å opprettholde rutetransport utover skoleskyss for 2017 og 1. halvår
2018.
Saksfremlegget gjelder både gjeldende avtale og søknad om tilleggsbevilgning til rutetransport
i 2017 og 1. halvår 2018.
Saksutredning:
Søgne kommune utbetaler tilskudd til AKT knyttet til et rutetilbud utover skoleskyss.
Tilskuddet har blitt utbetalt årlig siden 2009, da Søgne kommunestyre i forbindelse med
budsjettet vedtok å bevilge 250 000 kroner. Hvordan tilbudet organiseres er AKTs ansvar, slik
at Søgne kommune ikke har noen direkte relasjon til Høllen Båtruter AS. AKT arbeider per
dags dato med å lyse ruten ut på anbud og anslår at utlysningen vil bli foretatt i løpet av høsten.
Kommunen er i dialog med AKT om utformingen av konkurransegrunnlaget. AKT har
tidligere varslet oppstart av ny avtale i 2018.
For 2017 har Søgne kommune betalt kr 268.000 i tilskudd til rutetilbud utover skoleskyss.
Tilleggsbevilgning
Dialog mellom AKT og Høllen båtruter AS har avdekket ytterligere behov for tilskudd for å
opprettholde tilbudet med rutetransport utover skoleskyss for høst/vinter 2017 og 1. halvår

2018. Ytterligere tilskudd skal dekke kjøring på dager med skolefri og helger. Økonomiske
tiltak som har blitt iverksatt har vist seg ikke å være tilstrekkelig for å få det til å gå rundt
økonomisk for Høllen Båtruter AS og AKT skriver i e-post til Søgne kommune følgende:
«Tiltaket med å kutte helgekjøring ut året er ikke nok for å få det til å gå rundt økonomisk.
Derfor ligger det også her en søknad om en tilleggsbevilgning til den ordinære kjøringen på
skolefridager. Vi er samtidig enige om et fratrekk for årets kjøring som ikke ble utført i juli
som kommer til fradrag fra årlig behov. Ser dere isolert sett på kostnaden ut året kan denne
synes noe høy, men dette er begrunnet med at selskapet allerede har kjørt uten tilstrekkelig
finansiering, samt at det er behov for å styrke selskapet med en ekstra skipper med
dertilhørende kurskostnader osv. for å opprettholde tilbudet.
Enhetspris per helg med lønn, sosiale kostnader, helgetillegg, driftskostnader osv. er beregnet
fra Høllen Båtruter å være 14.350,- per helg. Sett opp mot prisen per dag i sommer er dette
vesentlig lavere da den er beregnet som et snitt og inneholder vesentlig flere ukedager. I det
nedenstående er det likevel gitt et forslag til en totalramme som er lavere enn enhetsprisen per
helg. Ordinær bevilgning for skolefridager må inngis før helgekjøring kan opprettholdes.
Behov for årlig støtte fra Søgne kommune
2017 2018 (1. halvår)
Skolefridager
400 000
200 000
Helger
200 000
100 000
Fratrekk for juli
-47 750
Endelig behov
552 250
300 000
Bevilget støtte*
268 000
Fratrekk for juli*
-47 750
Rest bevilgning
skolefridager (inkl
høstferie)
132 000
200 000
Rest bevilgning helger
200 000
100 000
*Differansen mellom bevilget støtte på kr 268.000 og faktisk utbetalt fra AKT til Høllen Båtruter AS er brukt for
å dekke sommerkjøring med båten Odd.

På bakgrunn av at dette ikke er ordinære kontraktsforhold men basert på ensidig støtte, så faller
det hele ned på spørsmålet om Søgne kommune ønsker å støtte en virksomhet for det tilbudet
som Høllen båtruter har vist å tilby i mange år. Støtten ytes som bagatellmessig støtte uten
sanksjonsmuligheter eller tjenesteplikt.»
Oppsummering
I henhold til oversikt tilsendt fra AKT er det i 2017 et behov for tilskudd fra Søgne kommune
til Høllen Båtruter AS (via AKT) på kr 332.000 for å opprettholde tilbudet om rutetrafikk på
dager med skolefri og i helger. Dette kommer i tillegg til tilskudd som alt er utbetalt på kr
268.000.
Tilsvarende viser oversikten at det for 1. halvår 2018 er et behov for tilskudd fra Søgne
kommune til Høllen Båtruter AS (via AKT) på kr 300.000 for å opprettholde tilbudet om
rutetrafikk på dager med skolefri og i helger.
Rådmannens merknader:
Rutetilbudet til Borøya og Ny-Hellesund er viktig for Søgne som en kystkommune. Ruten
benyttes både av fastboende og hyttegjester. I tillegg åpner det opp friområdene for de som

ikke har båt, enten de er fra Søgne eller andre steder. Samtidig må omfanget av tilbudet og
størrelsen på tilskuddet vurderes ut fra behovet som er i de ulike årstidene. Dette gjelder også i
forbindelse med anbudsprosessen som er nærstående.
Tilskuddet som ønskes for resten av 2017 og 2018 er høyt med tanke på at årlig tilskudd har
utgjort kr 268.000. Samtidig kan perioden det søkes tilskudd for ikke anses for å være
høysesong hverken for hyttebeboere eller for turisme.
Kommunen har per dags dato økonomiske utfordringer som må løses og en eventuell
tilleggsbevilgning vil måtte gå på bekostning av andre tjenesteområder. Rådmannen kan
dermed ikke anbefale en tilleggsbevilgning ut over de 268 000 kroner som allerede er bevilget
til formålet.

