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Ingen merknader til innkalling eller sakskart. Sakskartet datert 23. november omfattet PS 109/17122/17.
Følgende saker ble ettersendt 24. november:
 RS 32/17 Henvendelse om økonomisk støtte - Camp Møvik
 PS 119/17 Evaluering av ordningen med elevombud i Søgne
 PS 121/17 Kommuneplanens samfunnsdel - Søgne mot 2030

Inhabilitet

Sak PS 114/17 Kommunale gebyrer og priser for Vann, avløp, renovasjon, slamtømming, leie,
parkering, båthavn, havn mv . Arild Berge (V) inhabil i behandlingen av punkt 5 og punkt 6 da han
sitter i styret i Avfall Sør. Ingen vararepresentant møtte.
Repr. Berge (V) og repr. Andersen (H) innvilget permisjon etter behandling av sak PS 120/17. Repr.
Knut Henriksen (AP) møtte for repr. Berge (V). Ingen vararepresentant møtte for repr. Andersen
(H). 8 medlemmer til stede under behandling av sak PS 121-122/17
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.
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ordfører

Camilla Erland Aarnes
rådgiver
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Ettersendt
24.11.17

PS 109/17 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært møte i formannskapet 8.
november 2017
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra ekstraordinært møte i formannskapet 8. november 2017.

Saksprotokoll i Formannskapet - 29.11.2017
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra ekstraordinært møte i formannskapet 8. november 2017.

PS 110/17 Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet 15.11.17
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 15.11.17.

Saksprotokoll i Formannskapet - 29.11.2017
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 15.11.17.

PS 111/17 Referatsaker formannskapet 29.11.17
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 29.11.2017
Behandling:
RS 29/17 Status Nærpolitireformen i Agder politidistrikt
 Ingen merknad
RS 30/17 Invitasjon til medlemskap – Nordsjøvegen
 Saken utsettes og tas med i det videre arbeidet i K3.
RS 31/17 Oversendelse av dom - Kristiansand tingrett - Linnegrøvan 12 AS - Søgne Industrier AS - Saksnr.
17-058894TVI-KISA/29
 Ingen merknader

RS 32/17 Henvendelse om økonomisk støtte – Camp Møvik
 Oversendes til administrasjonen for vurdering. Søknaden anses å ligge innenfor formålet for tidligere
avsatte midler.

Vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

RS 29/17 Status Nærpolitireformen i Agder politidistrikt 2010/4381
RS 30/17 Invitasjon til medlemskap - Nordsjøvegen 2013/2961
RS 31/17 Oversendelse av dom - Kristiansand tingrett - Linnegrøvan 12 AS Søgne Industrier AS - Saksnr. 17-058894TVI-KISA/29 2017/3392
RS 32/17 Henvendelse om økonomisk støtte 2017/2416
PS 112/17 HMS-rapportering 3. kvartal 2017
Rådmannens forslag til vedtak:
HMS-rapportering 3. kvartal 2017 tas til orientering.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 21.11.2017
Behandling:
Saksbehandler Bente Hamre orienterte.
Administrasjonsutvalget ber AMU vurdere hvor lenge man fortsetter ordningen med kake til enheter
som har god kvalitet i sitt avviksarbeid.
Innstilling:
HMS-rapportering 3. kvartal 2017 tas til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 29.11.2017
Behandling:
Formannskapet var positive til å fortsette ordningen med kakebelønning eller lignende for god
avviksrapportering.
Administrasjonsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
HMS-rapportering 3. kvartal 2017 tas til orientering.

PS 113/17 Saksfremlegg - politisk møteplan 2018
Rådmannens forslag til vedtak:
I 2018 holder eldrerådet, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Søgne Barne- og ungdomsråd,
administrasjonsutvalget, tjenesteutvalget, formannskapet, plan- og miljøutvalget og kommunestyret følgende
møter:
JANUAR
Tirsdag 02.01.18
Tirsdag 02.01.18
Tirsdag 09.01.18
Onsdag 10.01.18
Onsdag 17.01.18
Onsdag 24.01.18
Torsdag 25.01.18
Mandag 29.01.18
Tirsdag 30.01.18
Onsdag 31.01.18

Eldrerådet (møtet avlyses hvis få saker)
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (møtet avlyses hvis få saker)
Administrasjonsutvalget (møtet avlyses hvis få saker)
Tjenesteutvalget
Formannskapet
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret
Eldrerådet
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)

FEBRUAR
Tirsdag 06.02.18
Onsdag 07.02.18
Onsdag 14.02.18
Torsdag 15.02.18
Mandag 26.02.18
Tirsdag 27.02.18
Onsdag 28.02.18

Administrasjonsutvalget
Tjenesteutvalget
Formannskapet
Kommunestyret
Eldrerådet
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Søgne barne- og ungdomsråd

Onsdag 28.02.18

Plan- og miljøutvalget

MARS
Tirsdag 06.03.18
Onsdag 07.03.18
Onsdag 14.03.18
Onsdag 20.03.18
Torsdag 21.03.18

Administrasjonsutvalget
Tjenesteutvalget.
Formannskapet
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret

APRIL
Tirsdag 03.04.18
Tirsdag 03.04.18
Tirsdag 03.04.18
Onsdag 04.04.18
Onsdag 04.04.18
Onsdag 18.04.18
Onsdag 25.04.18
Torsdag 26.04.18
Mandag 30.04.18
Tirsdag 30.04.18

Eldrerådet
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Administrasjonsutvalget
Søgne barne- og ungdomsråd
Tjenesteutvalget
Formannskapet
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret
Eldrerådet
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

MAI
Tirsdag 08.05.18
Onsdag 09.05.18
Onsdag 09.05.18
Onsdag 16.05.18
Onsdag 23.05.18
Torsdag 24.05.18

Administrasjonsutvalget
Tjenesteutvalget
Søgne barne- og ungdomsråd
Formannskapet
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret

Mandag 28.05.18
Tirsdag 29.05.18
Tirsdag 29.05.18
Onsdag 30.05.18
Onsdag 30.05.18

Eldrerådet
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Administrasjonsutvalget
Søgne barne- og ungdomsråd
Tjenesteutvalget

JUNI
Onsdag 06.06.18
Onsdag 13.06.18
Torsdag 21.06.18

Formannskapet
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret

AUGUST
Onsdag 22.08.18
Mandag 27.08.18
Tirsdag 28.08.18
Onsdag 29.08.18
Onsdag 29.08.18
Torsdag 30.08.18

Formannskapet (kan avlyses hvis få saker)
Eldrerådet
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret (kan avlyses hvis få saker)

SEPTEMBER
Tirsdag 04.09.18
Onsdag 05.09.18
Onsdag 12.09.18
Onsdag 19.09.18
Mandag 24.09.18
Tirsdag 25.09.18
Onsdag 26.09.18
Torsdag 27.09.18

Administrasjonsutvalget
Tjenesteutvalget
Formannskapet
Plan- og miljøutvalget
Eldrerådet
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Søgne barne- og ungdomsråd
Kommunestyret

OKTOBER
Tirsdag 09.10.18
Onsdag 10.10.18
Onsdag 17.10.18
Onsdag 24.10.18
Onsdag 24.10.18
Torsdag 25.10.18
Mandag 29.10.18
Tirsdag 30.10.18

Administrasjonsutvalget
Tjenesteutvalget
Formannskapet
Søgne barne- og ungdomsråd
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret
Eldrerådet
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

NOVEMBER
Tirsdag 06.11.18
Onsdag 07.11.18

Tirsdag 13.11.18
Onsdag 14.11.18
Tirsdag 20.11.18
Onsdag 21.11.18
Onsdag 21.11.18
Onsdag 21.11.18
Torsdag 22.11.18
Onsdag 28.11.18





Administrasjonsutvalget
Temadag: Økonomiplan 2019-2022
Kl. 9.00-11.30 Presentasjon av økonomiplanen 2019-2022 for kommunestyret
Kl. 12.00 Tjenesteutvalget
Kl. 12.00 Formannskapet og gruppeledere
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Eldrerådet (felles presentasjon av
økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019)
Formannskapet (videre behandling av økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019)
Administrasjonsutvalget (økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019)
Søgne barne- og ungdomsråd økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019)
Tjenesteutvalget (økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019)
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret
Formannskapet (økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019)

DESEMBER
Onsdag 12.12.18
Torsdag 13.12.18









Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret (økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019)

Leder av tjenesteutvalget og leder av plan- og miljøutvalget vurderer rokkering av møter i utvalgene
21.11.18
Administrasjonsutvalgets møter settes ordinært tirsdager kl. 13.00.
Møter i tjenesteutvalget, plan- og miljøutvalget og formannskapet settes ordinært onsdager kl. 09.00.
Kommunestyrets møter settes ordinært torsdager kl. 17.30.
Eldrerådets møter settes ordinært til mandager kl. 10.00. NB: merk at møter 02.01.18, 03.04.18 og
13.11.18 er lagt på tirsdager.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes møter settes ordinært til tirsdager kl. 10.00.
Møter i Søgne barne- og ungdomsråd settes ordinært til onsdager kl. 13.00.
Møtested vil ordinært være kommunestyresalen.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 22.11.2017
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra Tjenesteutvalget.
Utvalget har følgende merknad:
Plan- og miljøutvalget vedtar møteplan 2018 under forutsetning at alle datoer blir kvalitetssikret i henhold til
årskalender.
Plan- og miljøutvalget innstiller til formannskapet.

Innstilling:
Plan- og miljøutvalget vedtar møteplan 2018 under forutsetning at alle datoer blir kvalitetssikret i henhold til
årskalender.

Saksprotokoll i Formannskapet - 29.11.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag med innspill til endringer vedtatt i den tidligere politiske
behandlingen.
Repr. Berge (V): Administrasjonsutvalgets møte tirsdag 29.05.18, flyttes til tirsdag, 05.06.18

Vedtak:
I 2018 holder eldrerådet, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Søgne Barne- og ungdomsråd,
administrasjonsutvalget, tjenesteutvalget, formannskapet, plan- og miljøutvalget og kommunestyret følgende
møter:
JANUAR
Mandag 08.01.18
Tirsdag 09.01.18
Tirsdag 09.01.18

Eldrerådet (møtet avlyses hvis få saker)
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (møtet avlyses hvis få saker)
Administrasjonsutvalget (møtet avlyses hvis få saker)

Onsdag 10.01.18
Onsdag 17.01.18
Onsdag 24.01.18
Torsdag 25.01.18
Mandag 29.01.18
Tirsdag 30.01.18
Onsdag 31.01.18

Tjenesteutvalget
Formannskapet
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret
Eldrerådet
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)

FEBRUAR
Tirsdag 06.02.18
Onsdag 07.02.18
Onsdag 14.02.18
Torsdag 15.02.18
Mandag 26.02.18
Tirsdag 27.02.18
Onsdag 28.02.18

Administrasjonsutvalget
Tjenesteutvalget
Formannskapet
Kommunestyret
Eldrerådet
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Søgne barne- og ungdomsråd

Onsdag 28.02.18

Plan- og miljøutvalget

MARS
Tirsdag 06.03.18
Onsdag 07.03.18
Onsdag 14.03.18
Onsdag 21.03.18
Torsdag 22.03.18

Administrasjonsutvalget
Tjenesteutvalget.
Formannskapet
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret

APRIL
Tirsdag 03.04.18
Tirsdag 03.04.18
Tirsdag 03.04.18
Onsdag 04.04.18
Onsdag 04.04.18
Onsdag 18.04.18
Onsdag 25.04.18
Torsdag 26.04.18
Mandag 30.04.18
Tirsdag 30.04.18

Eldrerådet
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Administrasjonsutvalget
Søgne barne- og ungdomsråd
Tjenesteutvalget
Formannskapet
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret
Eldrerådet
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

MAI
Tirsdag 08.05.18
Onsdag 09.05.18
Onsdag 09.05.18
Onsdag 16.05.18
Onsdag 23.05.18
Torsdag 24.05.18
Mandag 28.05.18
Tirsdag 29.05.18
Onsdag 30.05.18
Onsdag 30.05.18

Administrasjonsutvalget
Tjenesteutvalget
Søgne barne- og ungdomsråd
Formannskapet
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret
Eldrerådet
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Søgne barne- og ungdomsråd
Tjenesteutvalget

JUNI
Tirsdag 05.06.18
Onsdag 06.06.18
Onsdag 13.06.18
Torsdag 21.06.18
Tirsdag 26.06.18

Administrasjonsutvalget
Formannskapet
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret
Administrasjonsutvalget (møtet avlyses ved få saker)

AUGUST
Onsdag 22.08.18

Formannskapet (kan avlyses hvis få saker)

Mandag 27.08.18
Tirsdag 28.08.18
Onsdag 29.08.18
Onsdag 29.08.18
Torsdag 30.08.18

Eldrerådet
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret (kan avlyses hvis få saker)

SEPTEMBER
Tirsdag 04.09.18
Onsdag 05.09.18
Onsdag 12.09.18
Onsdag 19.09.18
Mandag 24.09.18
Tirsdag 25.09.18
Onsdag 26.09.18
Torsdag 27.09.18

Administrasjonsutvalget
Tjenesteutvalget
Formannskapet
Plan- og miljøutvalget
Eldrerådet
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Søgne barne- og ungdomsråd
Kommunestyret

OKTOBER
Tirsdag 09.10.18
Onsdag 10.10.18
Onsdag 17.10.18
Onsdag 24.10.18
Onsdag 24.10.18
Torsdag 25.10.18
Mandag 29.10.18
Tirsdag 30.10.18

Administrasjonsutvalget
Tjenesteutvalget
Formannskapet
Søgne barne- og ungdomsråd
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret
Eldrerådet
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

NOVEMBER
Tirsdag 06.11.18
Onsdag 07.11.18

Onsdag 14.11.18
Tirsdag 20.11.18
Onsdag 21.11.18
Onsdag 21.11.18
Onsdag 21.11.18
Torsdag 22.11.18
Onsdag 28.11.18

Administrasjonsutvalget
Temadag: Økonomiplan 2019-2022
Kl. 9.00-11.30 Presentasjon av økonomiplanen 2019-2022 for kommunestyret
Kl. 12.00 Tjenesteutvalget
Kl. 12.00 Formannskapet og gruppeledere
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Eldrerådet (felles presentasjon av
økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019)
Formannskapet (videre behandling av økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019)
Administrasjonsutvalget (økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019)
Søgne barne- og ungdomsråd økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019)
Tjenesteutvalget (økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019)
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret
Formannskapet (økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019)

DESEMBER
Onsdag 12.12.18
Torsdag 13.12.18

Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret (økonomiplan 2019-2022, budsjett 2019)

Tirsdag 13.11.18














Leder av tjenesteutvalget og leder av plan- og miljøutvalget vurderer rokkering av møter i utvalgene
21.11.18
Administrasjonsutvalgets møter settes ordinært tirsdager kl. 13.00.
Møter i tjenesteutvalget, plan- og miljøutvalget og formannskapet settes ordinært onsdager kl. 09.00.
Kommunestyrets møter settes ordinært torsdager kl. 17.30.
Eldrerådets møter settes ordinært til mandager kl. 10.00. NB: merk at møter 03.04.18 og 13.11.18 er
lagt på tirsdager.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes møter settes ordinært til tirsdager kl. 10.00.
Møter i Søgne barne- og ungdomsråd settes ordinært til onsdager kl. 13.00.
Møtested vil ordinært være kommunestyresalen.

PS 114/17 Kommunale gebyrer og priser for 2018 - Vann, avløp, renovasjon,
slamtømming, leie, parkering, båthavn, havn mv
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Tilknytningsgebyr for vann for 2018 kr. 15.000 (uendret)
2. Tilknytningsgebyr for avløp for 2018 kr. 15.000 (uendret).
3. Årsgebyr vannforsyning:
abonnementsgebyr kr. 996,- og forbruksgebyret kr. 6,42 pr m3 (økt med 130,- eks mva for en
husstand med 170 m3 )
4. Årsgebyr avløp:
abonnementsgebyr kr. 1983,- og forbruksgebyret kr 10,82,- pr m3 (økt med 192,- eks mva for
en husstand med 170 m3)
5. ”Normalt” renovasjonsgebyr er i Avfall Sør styre vedtatt til kr. 3.140,- (ingen økning med
120 liters dunker ift 2017). Gebyrer for renovasjonstjenester fastsettes med utgangspunkt i
vedlegg 2.
6. Gebyr for hytterenovasjon økes med kr. 19,88 til kr. 1345,50
7. Slamrenovasjon: Gebyrer etter tabell 1 i saksframlegget.
8. Andre gebyrer tilknyttet vann, avløp:
 Målerleie tom 25 mm: kr 150 (uendret)
 Målerleie 26-50 mm: kr 200 (uendret)
 Målerleie 51-150 mm: ”leiepris etter avtale” (uendret)
 Gebyr for ikke å ha installert vannmåler: kr 100/måned (uendret)
 Erstatning ødelagt måler (tom. 25 mm) pga. frostskade mv.: kr 900 + gebyr for
oppmøte dvs. kr. 1500 til sammen (uendret)
 Brudd på hagevanningsregler: kr 500 (uendret)
 Oppmøte/stengning/plombering: kr 600,- (uendret)
 Åpning/stenging av vannledninger for entreprenører/rørlegger: 2100,- (uendret)
 Anleggstilskudd økes med 2,5 % til kr. 31.364,- (endret)
9. Parkeringsavgift i Høllen:
 Timeavgift kr. 16 inkl. mva (uendret)
10. Gebyr for sesongleien, venteliste og bytte i den kommunale småbåthavna endres ikke i 2018.
Faktureres uten mva:











Sesongleie (1/4-31/10) 3,0 meter – 8.654,Sesongleie (1/4-31/10) 3,5 meter – 10.092,Sesongleie (1/4-31/10) 4,0 meter – 11.541,Sesongleie (1/4-31/10) 5,0 meter – 14.427,Vinterfortøyning 3,0 meter – 2.100,Vinterfortøyning 3,5 meter – 2.450,Vinterfortøyning 4,0 meter – 2.800,Vinterfortøyning 5,0 meter – 3.500,Ventelistegebyr – 453,Bytte av båtplass – 567,-

11. Leie av kommunal kai/havn/lager/parkering/strøm økes med KPI tilvarende 2,5 %:
 Årlig kaileie settes til kr. 1737,74,-/m og år (endret)
 Døgnpris sporadiske anløp kommunale kaier – kr. 22,91/meter og døgn (endret)
 Leie lager/bod – 689,00/ m2 og år (endret)
 Leie parkeringsplass personbil kr. 1925,80 pr år (endret)



Strøm via kommunal måler 1,00/kWh (satt ned)

12. Gebyrer i tilknytning til kommunale veier, gater mv økes med KPI 2,5 %:
 Forringelsesgebyr graving pr. oppmålt m2 (det faktureres min. 10 m2) – kr 147,6
(endret)
 Forringelsesgebyr trenching/slissing mv pr. oppmålt meter (det faktureres min. 10 m)
– kr 147,6 (endret)
 Utleie kommunal veggrunn til riggplass mv kr/m2/døgn – kr 3,00 (redusert)
13. Gebyr for feiing/tilsyn settes til 291,20,- (uendret).
Til ovennevnte gebyrer tillegges merverdiavgift om ikke annet er spesifisert.

Saksprotokoll i Formannskapet - 29.11.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Arild Berge (V) inhabil i behandlingen av punkt 5 og punkt 6 da han sitter i styret i Avfall Sør, og fratrådte
møtet under voteringen av disse punktene. Ingen vara møtte.
Votering:
 Punkt1-4 og 7-13 rådmannens forslag enstemmig vedtatt
 Punkt 5 og 6 i rådmannens forslag enstemmig vedtatt

Innstilling til kommunestyret:
1.
Tilknytningsgebyr for vann for 2018 kr. 15.000 (uendret)
2.
Tilknytningsgebyr for avløp for 2018 kr. 15.000 (uendret).
3.
Årsgebyr vannforsyning:
abonnementsgebyr kr. 996,- og forbruksgebyret kr. 6,42 pr m3 (økt med 130,- eks mva for en husstand med
170 m3 )
4.
Årsgebyr avløp: abonnementsgebyr kr. 1983,- og forbruksgebyret kr 10,82,- pr m3 (økt med 192,- eks
mva for en husstand med 170 m3)
5.
”Normalt” renovasjonsgebyr er i Avfall Sør styre vedtatt til kr. 3.140,- (ingen økning med 120 liters
dunker ift 2017). Gebyrer for renovasjonstjenester fastsettes med utgangspunkt i vedlegg 2.
6.
Gebyr for hytterenovasjon økes med kr. 19,88 til kr. 1345,50
7.
Slamrenovasjon: Gebyrer etter tabell 1 i saksframlegget.
8.
Andre gebyrer tilknyttet vann, avløp:
•
Målerleie tom 25 mm: kr 150 (uendret)
•
Målerleie 26-50 mm: kr 200 (uendret)
•
Målerleie 51-150 mm: ”leiepris etter avtale” (uendret)
•
Gebyr for ikke å ha installert vannmåler: kr 100/måned (uendret)
•
Erstatning ødelagt måler (tom. 25 mm) pga. frostskade mv.: kr 900 + gebyr for oppmøte dvs.
kr. 1500 til sammen (uendret)
•
Brudd på hagevanningsregler: kr 500 (uendret)
•
Oppmøte/stengning/plombering: kr 600,- (uendret)
•
Åpning/stenging av vannledninger for entreprenører/rørlegger: 2100,- (uendret)
•
Anleggstilskudd økes med 2,5 % til kr. 31.364,- (endret)
9.
Parkeringsavgift i Høllen:
•
Timeavgift kr. 16 inkl. mva (uendret)
10.
Gebyr for sesongleien, venteliste og bytte i den kommunale småbåthavna endres ikke i 2018.
Faktureres uten mva:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sesongleie (1/4-31/10) 3,0 meter – 8.654,Sesongleie (1/4-31/10) 3,5 meter – 10.092,Sesongleie (1/4-31/10) 4,0 meter – 11.541,Sesongleie (1/4-31/10) 5,0 meter – 14.427,Vinterfortøyning 3,0 meter – 2.100,Vinterfortøyning 3,5 meter – 2.450,Vinterfortøyning 4,0 meter – 2.800,Vinterfortøyning 5,0 meter – 3.500,Ventelistegebyr – 453,Bytte av båtplass – 567,-

11.

Leie av kommunal kai/havn/lager/parkering/strøm økes med KPI tilvarende 2,5 %:
•
Årlig kaileie settes til kr. 1737,74,-/m og år (endret)
•
Døgnpris sporadiske anløp kommunale kaier – kr. 22,91/meter og døgn (endret)
•
Leie lager/bod – 689,00/ m2 og år (endret)
•
Leie parkeringsplass personbil kr. 1925,80 pr år (endret)
•
Strøm via kommunal måler 1,00/kWh (satt ned)

12.

Gebyrer i tilknytning til kommunale veier, gater mv økes med KPI 2,5 %:
•
Forringelsesgebyr graving pr. oppmålt m2 (det faktureres min. 10 m2) – kr 147,6 (endret)
•
Forringelsesgebyr trenching/slissing mv pr. oppmålt meter (det faktureres min. 10 m) – kr
147,6 (endret)
•
Utleie kommunal veggrunn til riggplass mv kr/m2/døgn – kr 3,00 (redusert)

13.

Gebyr for feiing/tilsyn settes til 291,20,- (uendret).

Til ovennevnte gebyrer tillegges merverdiavgift om ikke annet er spesifisert.

PS 115/17 Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018

Saksprotokoll i Formannskapet - 29.11.2017
Behandling:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2018

PS 116/17 Rullering av idrettens handlingsprogram 2018-2021
Rådmannens forslag til vedtak:
1.
Kommunestyret slutter seg til forslaget til handlingsprogram 2018-2021 for idrettsanlegg i Søgne
hva angår ordinære anlegg og nærmiljøanlegg som ønskes realisert, samt prioriteringsrekkefølgen av
disse.

2.
Kommunestyret yter følgende idrettsplantilskudd for 2018:
Rehabilitering av kunstgressbane 1 kr 1.939.000 (gjentatt fra 2017)
Skytebane 100 m med standplass kr 200.000 (gjentatt fra 2017)
Skytebane 200 m med standplass kr 200.000 (gjentatt fra 2017)
Skytterklubbhus kr 400.000 (gjentatt fra 2017)
3.
Kommunestyret ber om at fylkeskommunen utbetaler spillemidler (oppgitt i ca kr beløp) til Søgne
for 2018 i denne prioriterte rekkefølgen:
Ordinære anlegg:
1. Rehabilitering ventilasjonsanlegg Nygårdshallen kr 623.000.
2. Rehabilitering kunstgressbane1 kr 1.000.000.
3. Idrettshall Lunde kr 5.500.000.
4. Sosialt rom Lundehallen kr 400.000.
5. Skytebane 100 m kr 515.000.
6. Skytebane 200 m kr 515.000.
7. Skytterklubbhus kr 1.057.000.
8. Toalett Kjellandsheia velforening kr 169.000.
9. Via Ferrata kr 154.000.
Nærmiljøanlegg:
1. Tauaktivitetsanlegg kr 268.000.
2. 11 stk. skoleanlegg til sammen kr 2.134.000.
3. Sandvolleyballbane Kjellandsheia velforening kr 85.000.

4.
Når det gis kommunale tilskudd til lag og foreninger som bygger sine egne anlegg, skal det
kommunale tilskuddet ses i sammenheng med momskompensasjonen som utbygger oppnår.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 21.11.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Administrasjonen redegjorde for mindre endringer i saksfremlegget.

Repr. Henden (AP) fremmet tilleggsforslag:
Nytt tiltak under punkt 3: nr. 10
Ny sti til Rannesheia (Søgne skiltet) 2019. Søkes spillemidler og forutsetter godkjenning fra
grunneiere.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Rådmannens forslag – pkt. 1,2 og 4
Rådmannens forslag – pkt. 3
Tilleggsforslag fra AP
Rådmannens forslag – pkt. 1,2 og 4 enstemmig vedtatt
Rådmannens forslag – pkt. 3 enstemmig vedtatt

Tilleggsforslag fra AP enstemmig vedtatt
Tjenesteutvalget innstiller til formannskapet.
Innstilling:
1.
Kommunestyret slutter seg til forslaget til handlingsprogram 2018-2021 for idrettsanlegg i Søgne
hva angår ordinære anlegg og nærmiljøanlegg som ønskes realisert, samt prioriteringsrekkefølgen av
disse.
2.
Kommunestyret yter følgende idrettsplantilskudd for 2018:
Rehabilitering av kunstgressbane 1 kr 1.939.000 (gjentatt fra 2017)
Skytebane 100 m med standplass kr 200.000 (gjentatt fra 2017)
Skytebane 200 m med standplass kr 200.000 (gjentatt fra 2017)
Skytterklubbhus kr 400.000 (gjentatt fra 2017)
3.
Kommunestyret ber om at fylkeskommunen utbetaler spillemidler (oppgitt i ca kr beløp) til Søgne
for 2018 i denne prioriterte rekkefølgen:
Ordinære anlegg:
1. Rehabilitering ventilasjonsanlegg Nygårdshallen kr 623.000.
2. Rehabilitering kunstgressbane1 kr 1.000.000.
3. Idrettshall Lunde kr 5.500.000.
4. Sosialt rom Lundehallen kr 400.000.
5. Skytebane 100 m kr 515.000.
6. Skytebane 200 m kr 515.000.
7. Skytterklubbhus kr 1.057.000.
8. Toalett Kjellandsheia velforening kr 169.000.
9. Via Ferrata kr 154.000.
10. Ny sti til Rannesheia (Søgne skiltet) 2019. Søkes spillemidler og forutsetter godkjenning fra
grunneiere.
Nærmiljøanlegg:
1. Tauaktivitetsanlegg kr 268.000.
2. 11 stk. skoleanlegg til sammen kr 2.134.000.
3. Sandvolleyballbane Kjellandsheia velforening kr 85.000.

4.
Når det gis kommunale tilskudd til lag og foreninger som bygger sine egne anlegg, skal det
kommunale tilskuddet ses i sammenheng med momskompensasjonen som utbygger oppnår.

Saksprotokoll i Formannskapet - 29.11.2017
Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
1.
Kommunestyret slutter seg til forslaget til handlingsprogram 2018-2021 for idrettsanlegg i Søgne
hva angår ordinære anlegg og nærmiljøanlegg som ønskes realisert, samt prioriteringsrekkefølgen av
disse.
2.
Kommunestyret yter følgende idrettsplantilskudd for 2018:
Rehabilitering av kunstgressbane 1 kr 1.939.000 (gjentatt fra 2017)
Skytebane 100 m med standplass kr 200.000 (gjentatt fra 2017)
Skytebane 200 m med standplass kr 200.000 (gjentatt fra 2017)
Skytterklubbhus kr 400.000 (gjentatt fra 2017)
3.
Kommunestyret ber om at fylkeskommunen utbetaler spillemidler (oppgitt i ca kr beløp) til Søgne
for 2018 i denne prioriterte rekkefølgen:
Ordinære anlegg:
1. Rehabilitering ventilasjonsanlegg Nygårdshallen kr 623.000.
2. Rehabilitering kunstgressbane1 kr 1.000.000.
3. Idrettshall Lunde kr 5.500.000.
4. Sosialt rom Lundehallen kr 400.000.
5. Skytebane 100 m kr 515.000.
6. Skytebane 200 m kr 515.000.
7. Skytterklubbhus kr 1.057.000.
8. Toalett Kjellandsheia velforening kr 169.000.
9. Via Ferrata kr 154.000.
10. Ny sti til Rannesheia (Søgne skiltet) 2019. Søkes spillemidler og forutsetter godkjenning fra
grunneiere.
Nærmiljøanlegg:
1. Tauaktivitetsanlegg kr 268.000.
2. 11 stk. skoleanlegg til sammen kr 2.134.000.
3. Sandvolleyballbane Kjellandsheia velforening kr 85.000.
4.
Når det gis kommunale tilskudd til lag og foreninger som bygger sine egne anlegg, skal det
kommunale tilskuddet ses i sammenheng

PS 117/17 Rom- og funksjonsprogram for nye skoler på Tangvall
Rådmannens forslag til vedtak:
Rom- og funksjonsprogrammet for nye skoler på Tangvall legges til grunn for det videre arbeidet
med fellesarealer og ungdomsskolens eksklusive arealer.
1.
2.

Skole- og kultursenteret legger til rette for et inkluderende læringsmiljø med aktiv bruk
av utforskende og konkret læring.
I planlegging av nye skolebygninger på Tangvall, skal det i størst mulig grad legges vekt
på at bygninger blir «klima- og energinøytrale».

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 21.11.2017

Behandling:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Rom- og funksjonsprogrammet for nye skoler på Tangvall legges til grunn for det videre arbeidet
med fellesarealer og ungdomsskolens eksklusive arealer.
1. Skole- og kultursenteret legger til rette for et inkluderende læringsmiljø med aktiv bruk
av utforskende og konkret læring.
2. I planlegging av nye skolebygninger på Tangvall, skal det i størst mulig grad legges vekt
på at bygninger blir «klima- og energinøytrale».

Saksprotokoll i Formannskapet - 29.11.2017
Behandling:
Til behandling av forelå tjenesteutvalgets innstilling.
Repr. Lunde (AP) ba om at følgende protokollføres fra Arbeiderpartiet:
En anmoder om at det under planlegging av bibliotek for videregående skole legges til grunn
fylkeskommunens egen plan for skolebibliotek regional strategisk plan for skolebibliotek for Vest-Agder 20122020.
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Rom- og funksjonsprogrammet for nye skoler på Tangvall legges til grunn for det videre arbeidet med
fellesarealer og ungdomsskolens eksklusive arealer.
1. Skole- og kultursenteret legger til rette for et inkluderende læringsmiljø med aktiv bruk av
utforskende og konkret læring.
2. I planlegging av nye skolebygninger på Tangvall, skal det i størst mulig grad legges vekt på at
bygninger blir «klima- og energinøytrale».

PS 118/17 Prioritering av arbeidsoppgaver i forbindelse med
kommunesammenslåing
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar prioriteringen av arbeidsoppgaver til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 29.11.2017
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Formannskapet tar prioriteringen av arbeidsoppgaver til orientering.

PS 119/17 Evaluering av ordningen med elevombud i Søgne
Rådmannens forslag til vedtak:
Arbeidsgruppens evaluering av ordningen med elevombud tas til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 29.11.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Arbeidsgruppens evaluering av ordningen med elevombud tas til orientering.
Ordfører Hilde (AP) fremmet endring til rådmannens forslag (endring i kursiv):
Arbeidsgruppens anbefalinger av ordningen med elevombud tas til orientering
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet tilleggsforslag
Stillingen dekkes innenfor frigjorte lønnsmidler.

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak med endring og tillegg fra FRP enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Arbeidsgruppens anbefalinger av ordningen med elevombud tas til orientering
Stillingen dekkes innenfor frigjorte lønnsmidler.

PS 120/17 Årsbudsjett 2018, Økonomiplan 2018-2021
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar økonomiplanen for 2018-2021. Driftsrammer og investeringsbudsjett
for 2018 i økonomiplanen 2018-2021 er kommunens årsbudsjett for 2018.
2. Kommunestyret vedtar å skrive ut eiendomsskatt i hele Søgne kommune i 2018, med 2
promille av takstgrunnlaget på hver eiendom med reduksjonsfaktor på 15% og 800.000
kroner i bunnfradrag per boenhet for boliger og fritidsboliger.
3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for
innkreving av skatt i budsjettåret 2018.
4. Kommunestyret gir fullmakt til lånefinansiering til investeringer ihht. tabell 2A i
saksfremstillingen. Låneopptak for å finansiere investeringer i budsjettet for 2018 kan utgjøre
inntil 84.932.000 kroner. I tillegg til overnevnte lån opptas lån i Husbanken til startlån for
videre utlån med 10.000.000 kroner.
5. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette satser for finansiering av ikke-kommunale barnehager
i tråd med forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager.

Saksprotokoll i Formannskapet - 29.11.2017
Behandling:
Til behandling for tjenesteutvalgets innstilling:
1. Kommunestyret vedtar økonomiplanen for 2018-2021. Driftsrammer og investeringsbudsjett for
2018 i økonomiplanen 2018-2021 er kommunens årsbudsjett for 2018.
2. Kommunestyret vedtar å skrive ut eiendomsskatt i hele Søgne kommune i 2018, med 2 promille av
takstgrunnlaget på hver eiendom med reduksjonsfaktor på 15% og 800.000 kroner i bunnfradrag
per boenhet for boliger og fritidsboliger.
3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for
innkreving av skatt i budsjettåret 2018.
4. Kommunestyret gir fullmakt til lånefinansiering til investeringer ihht. tabell 2A i
saksfremstillingen. Låneopptak for å finansiere investeringer i budsjettet for 2018 kan utgjøre
inntil 84.932.000 kroner. I tillegg til overnevnte lån opptas lån i Husbanken til startlån for videre
utlån med 10.000.000 kroner.
5. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette satser for finansiering av ikke-kommunale barnehager i
tråd med forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager.
Tjenesteutvalget innstiller til formannskapet i forbindelse med økonomiplan/ budsjett å bevilge kr 100 000,- til
Søgne Barne– og ungdomsteater.

Repr. Løchen (H) fremmet fellesforslag på vegne av Høyre, FrP, KrF, Venstre og
Senterpartiet:

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
Endring 1000 kr

Budsjettforslag

2018

2019

2020

2021

-700

-700

-700

-700

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

-100
-500

-100
-1 000

-100

-100

-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

Kulturhogst av skog-kulturlandskap

-100

-100

Arealenheten, prosjektmidler til kommuneplan

-500

Styrke hjemmetjenesten
Aktivitetsmidler, felles helse og omsorg
Reversere kutt i skole
Søgne b/u teater, kulturskolen
Prosjekt, bedre norskopplæring
Økt bunnfradrag til 900.000, eiendomsskatt

Hjertegruppen

-200

-15

-15

-15

-15

Felles skole

-500

-500

-500

-500

NAV, prosjekt med sommerjobb til ungdom

-225

-225

-300

-300

Barnevern

-500

-500

-500

-500

Kultur

-300

-300

-300

-300

Marin søppel

-100

-100

Trossamfunn

-400

-800

-800

-800

Ernæring i kommunale barnehager

-600

-1 200

-1 200

-1 200

Økte finanskostnader

-101

-501

-822

-1 117

Elevombud
SUM H, FrP, KrF, V og SP

-90
-90
-90
-90
-6 931 -8 131 -7 327 -7 622

Inndekning
Kvalifiseringsenheten, økt sosialhjelp til flyktninger
Redusert avdrag/avskrivning

500
5 681

500
6 881

500
6 077

500
6 372

Redusert økning, politisk område
20 mill. fra disposisjonsfond til investering, renter og avdrag
Sum inndekning

750

750

750

750

6 931
0

8 131
0

7 327
0

7 622
0

-1 700 -1 700
-400
-400
-1 000 -1 000
-3 100 -3 100

0

0

Investeringer basert på lån.
Asfaltering, reasfaltering av veier
Grusing av kommunale veier
Velferdsteknologi
SUM økte investeringer

Økte renter og avdrag
Renter
Avdrag

110

220
110

220
220

220
220

SUM økte finansutgifter

110

330

440

440

Repr. Egeli fremmet fellesforslag på vegne av AP, SV og MDG:

Budsjett 2018
Tillegg/ endringer til rådmannens forslag
Skolebudsjett, unngå kutt
Søgne barne- og ungdomsteater
opprettholdes i kulturskolen
Barnehager, ekstra ressurser til tverrfaglig
tidlig innsats
Søgne menighet, for å komme mer på nivå
med de andre i K3
Kvalifiseringsenhet, alternativ opplæring.
Helsestasjon - styrke jordmortilbudet
Tiltak mot svartelistede arter
Styrke Frivillighetssentralen
Støtte til lag og foreninger for tiltak mot
marin forsøpling
Elevombud- økt stillingsprosent til 60%
Skulpturpark ved SGP
Sum

Inndekning
Lederutviklingsprogrammet, settes på vent i
påvente av arbeidet i K3
mindre konsulentbruk, bla ifbm
folkevalgtopplæring.
Inntjening, reduset avdrag lån
Ikke innkjøp båt

Drift

Investering

1 000 000

Kommentar
Ref Nygård og Lunde med
særlig krevende elever

100 000
250 000
300 000
100 000 Tekniske hjelpemidler
200 000
100 000
50 000
100 000
90 000
2 190 000

500 000 Investering
600 000

-300 000
-500 000
-690 000
200 000

Juridisk rådgiver erstattes ikke, noe innkjøp
juridiske tjenester fra KRS.
Fra disposisjonsfondet
Sum

-700 000
-2 190 000

600 000
400 000

Repr. Terkelsen (FRP) fremmet verbalforslag:
1. FrP foreslår å fjerne eiendomsskatt på verk og bruk.
2. Avsatte investeringsmidler til ulike boligformål på 5 millioner kroner skal, eventuelt sammen
med midler til rehabilitering av kommunale bygg i 2018 benyttes til nødboliger.
NAV melder om høye kostnader til privat leie av nødboliger. Ved å investere i to boliger i 2018
vil dette kunne lette budsjettene til NAV kommune, og dermed frigjøre midler til barnefattigdom.
Repr. Løchen (H) fremmet verbalforslag:
1. Formannskapet ber administrasjonen om å se etter arealer sentralt i Søgne, for å bygge
dementsenter etc.
2. Administrasjonen bes vurdere å selge den kommunale brygga v/ Tånevikfjorden på det åpne
markedet og erstatte denne med båt rampe og brygge med 48 timers parkering i nærheten.
Repr. Kleivset (KRF) fremmet verbalforslag:
De private barnehagene i kommunen rapporterer om vanskelige kår pga. lave kommunale
tilskuddssatser. Søgne kommunes satser har ligget et godt stykke under de nasjonale satsene som
Telemarksforskning har regnet ut etter som et gjennomsnitt for alle landets barnehager. For 2016 er
satsene 7% lavere enn Telemarksforskning. Kommunestyret ber administrasjonen fremlegge en sak
for å se på virkemidler som kan utjevne forskjellen opp mot de nasjonale satsene.
Repr. Kjær (SV) fremmet verbalforslag:
Ber rådmannen om en sak om å delvis frita bygninger med historisk verde fra eiendomsskatt
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Fellesforslaget fra Høyre, FrP, KrF, Venstre og Senterpartiet satt opp mot fellesforslag på vegne av AP,
SV og MDG. Felles forslag fra H Høyre, FrP, KrF, Venstre og Senterpartiet vedtatt med 5 (H, FRP,
KRF, V og SP) mot 4 (AP, SV) stemmer
 Rådmannens forslag med endringer vedtatt med 5 (H, FRP, KRF, V og SP) mot 4 (AP, SV) stemmer

Votering verbalforslag:







FRP sitt verbalforslag punkt 1 falt med 1 (FRP)mot 8 stemmer
FRP sitt verbalforslag punkt 2 enstemmig vedtatt
Høyre sitt verbalforslag punkt 1 enstemmig vedtatt
Høyre sitt verbalforslag punkt 2 vedtatt med 8 mot 1 (SV) stemme
KrF sitt verbalforslag vedtatt med 8 mot 1 (SV) stemme
SV sitt verbalforslag enstemmig vedtatt

Innstilling til kommunestyret:
1. Kommunestyret vedtar økonomiplanen for 2018-2021. Driftsrammer og investeringsbudsjett for
2018 i økonomiplanen 2018-2021 er kommunens årsbudsjett for 2018.
2. Kommunestyret vedtar å skrive ut eiendomsskatt i hele Søgne kommune i 2018, med 2 promille
av takstgrunnlaget på hver eiendom med reduksjonsfaktor på 15% og 800.000 kroner i
bunnfradrag per boenhet for boliger og fritidsboliger.
3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for
innkreving av skatt i budsjettåret 2018.
4. Kommunestyret gir fullmakt til lånefinansiering til investeringer ihht. tabell 2A i
saksfremstillingen. Låneopptak for å finansiere investeringer i budsjettet for 2018 kan utgjøre
inntil 84.932.000 kroner. I tillegg til overnevnte lån opptas lån i Husbanken til startlån for videre
utlån med 10.000.000 kroner.
5. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette satser for finansiering av ikke-kommunale barnehager i
tråd med forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager.
Endringer sammenlignet med rådmannens forslag, vedtatt i formannskapet:

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021
Endring 1000 kr

Budsjettforslag

2018

2019

2020

2021

Styrke hjemmetjenesten

-700

-700

-700

-700

Aktivitetsmidler, felles helse og omsorg

-200
-1 000

-1 000

-1 000

-1 000

-100
-500

-100
-1 000

-100

-100

-1 000

-1 000

Reversere kutt i skole
Søgne b/u teater, kulturskolen
Prosjekt, bedre norskopplæring
Økt bunnfradrag til 900.000, eiendomsskatt

-1 000

-1 000

Kulturhogst av skog-kulturlandskap

-100

-100

Arealenheten, prosjektmidler til kommuneplan

-500

Hjertegruppen

-15

-15

-15

-15

Felles skole

-500

-500

-500

-500

NAV, prosjekt med sommerjobb til ungdom

-225

-225

-300

-300

Barnevern

-500

-500

-500

-500

Kultur

-300

-300

-300

-300

Marin søppel

-100

-100

Trossamfunn

-400

-800

-800

-800

Ernæring i kommunale barnehager

-600

-1 200

-1 200

-1 200

Økte finanskostnader

-101

-501

-822

-1 117

Elevombud
SUM H, FrP, KrF, V og SP

-90
-90
-90
-90
-6 931 -8 131 -7 327 -7 622

Inndekning
Kvalifiseringsenheten, økt sosialhjelp til flyktninger
Redusert avdrag/avskrivning
Redusert økning, politisk område
20 mill. fra disposisjonsfond til investering, renter og avdrag

500
5 681
750

500
6 881
750

500
6 077
750

500
6 372
750

Sum inndekning

6 931
0

8 131
0

7 327
0

7 622
0

Investeringer basert på lån.
Asfaltering, reasfaltering av veier

-1 700 -1 700

Grusing av kommunale veier
Velferdsteknologi
SUM økte investeringer

-400
-400
-1 000 -1 000
-3 100 -3 100

0

0

Økte renter og avdrag
Renter
Avdrag

110

220
110

220
220

220
220

SUM økte finansutgifter

110

330

440

440

Verbalforslag:
1. Avsatte investeringsmidler til ulike boligformål på 5 millioner kroner skal, eventuelt sammen
med midler til rehabilitering av kommunale bygg i 2018 benyttes til nødboliger. NAV melder
om høye kostnader til privat leie av nødboliger. Ved å investere i to boliger i 2018 vil dette
kunne lette budsjettene til NAV kommune, og dermed frigjøre midler til barnefattigdom.
2. Formannskapet ber administrasjonen om å se etter arealer sentralt i Søgne, for å bygge
dementsenter etc.
3. Administrasjonen bes vurdere å selge den kommunale brygga v/ Tånevikfjorden på det åpne
markedet og erstatte denne med båt rampe og brygge med 48 timers parkering i nærheten.
4. De private barnehagene i kommunen rapporterer om vanskelige kår pga. lave kommunale
tilskuddssatser. Søgne kommunes satser har ligget et godt stykke under de nasjonale satsene
som Telemarksforskning har regnet ut etter som et gjennomsnitt for alle landets barnehager.
For 2016 er satsene 7% lavere enn Telemarksforskning. Kommunestyret ber
administrasjonen fremlegge en sak for å se på virkemidler som kan utjevne forskjellen opp
mot de nasjonale satsene.
5. Ber rådmannen om en sak om å delvis frita bygninger med historisk verde fra eiendomsskatt

PS 121/17 Kommuneplanens samfunnsdel - Søgne mot 2030
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommuneplanens samfunnsdel – Søgne mot 2030, datert 21. november 2017, sendes på høring og
legges ut til offentlig ettersyn.

Saksprotokoll i Formannskapet - 29.11.2017
Behandling:
Representanten Arild Berge (V) innvilget permisjon. Knut Henriksen (AP) møtte som vara
Repr. Andersen (H) innvilget permisjon. Ingen vararepresentant møtte. 8 medlemmer til stede under
behandlingen av saken.

Vibeke Wold Sunde (areal), Eivind Eikeland (oppvekst), Arnfinn Rodal (helse) fra arbeidsgruppen orienterte
kort om kommuneplanens samfunnsdel i forkant av behandlingen.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Kommuneplanens samfunnsdel – Søgne mot 2030, datert 21. november 2017, sendes på høring og legges ut til
offentlig ettersyn.
Repr. Egeli (AP) fremmet utsettelsesforslag:
Saken utsettes og oversendes til tjenesteutvalget
Votering
Utsettelsesforslaget vedtatt med 6 mot 2 (FRP, H) stemmer. Rådmannens forslag til vedtak ble dermed ikke
votert over.

Vedtak:
Saken utsettes og oversendes til tjenesteutvalget

PS 122/17 Eventuelt 29. november 2017

Saksprotokoll i Formannskapet - 29.11.2017
Behandling:
Repr. Kjær (SV):
 Ønsker en sak om reversering av vedtak om kommunereform i kommunestyret
Ordfører Hilde (AP): Dersom det er aktuelt kan en slik sak tidligst bli behandlet i kommunestyret i
januar 2018 etter behandling i Stortinget i desember 2017.
Kommunalsjef teknisk, Torkjell Tofte:
 Oppfølging av protokolltilførsel i forrige møte i formannskapet (PS 102/17) angående helårsdrift av
hytterenovasjon på Røsstad og Kleivseth. Kommunalsjefen orienterte om svar fra Avfall Sør – det er
ikke planlagt helårsdrift for Røsstad og Kleivseth.

