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Ingen merknader til innkalling eller sakskart. Av 9 medlemmer var 9 til stede. Sakskartet datert
9. mai omfattet PS 45/18-54/18.
Fra kl. 09.00-09.15: Generalforsamling Songvaar Vekst.
Inhabilitet
PS 48/18 Agder Energi- ny viljeserklæring . Ordfører Hilde (AP) erklært inhabil da hun har
permisjon fra sitt arbeidsforhold i Agder Energi. Varaordfører Egel Terkelsen (FRP) ledet møtet
under behandling av saken.
PS 54/18 Tilbakemelding på sak nr. PS 4/18. Rådmann Høyer Holum erklært inhabil i saken da han
er part i saken, og fratrådte møtet. Kommunalsjef Tofte tiltrådte møtet som rådmann.
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
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PS 45/18 Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet 18.04.18
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte i formannskapet 18.04.18.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.05.2018
Behandling:
Ingen merknader

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte i formannskapet 18.04.18.

PS 46/18 Referatsaker 16.05.18
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.05.2018
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

RS 20/18 Sak vedrørende ekspropriasjon av arealer på GB 16/312 avsluttes
2017/3622
RS 21/18 Fylkesmannen opprettholder kommunens vedtak - klage over
kommunens vedtak i sak om ekspropriasjon til gjennomføring av
detaljregulering 2017/1971
RS 22/18 Forespørsel om kjøp av 6 leiligheter i Prosjekt Agderbygg på Tangvall referatsak 2018/1651
PS 47/18 HMS- rapportering pr. 1. kvartal 2018
Rådmannens forslag til vedtak:
HMS-rapportering for 1. kvartal 2018 tas til orientering.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 08.05.2018

Behandling:
Administrasjonsutvalget ønsker en orientering fra helse- og omsorgsektoren samt oppvekstsektoren når det
gjelder forebyggende innsats samt oppfølging av avvik i enhetene.

Innstilling:
HMS-rapportering for 1. kvartal 2018 tas til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.05.2018
Behandling:
Administrasjonsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
HMS-rapportering for 1. kvartal 2018 tas til orientering.

PS 48/18 Agder Energi- ny viljeserklæring
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret gir varaordfører fullmakt til å signere ny viljeserklæring på eiermøte 25.5.2018 i tråd med anbefalingen fra
arbeidsutvalget med en varighet på fire nye år fra 1. juli 2018 til 1. juli 2022.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.05.2018
Behandling:
Ordfører Hilde (AP) erklært inhabil da hun har permisjon fra sitt arbeidsforhold i Agder Energi og fratrådte
møtet. Ingen vara møtte og varaordfører ledet møtet under behandling av saken.
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret gir varaordfører fullmakt til å signere ny viljeserklæring på eiermøte 25.5.2018 i tråd med
anbefalingen fra arbeidsutvalget med en varighet på fire nye år fra 1. juli 2018 til 1. juli 2022.

PS 49/18 Vannscooter i Søgne
Rådmannens forslag til vedtak:


Søgne kommune ønsker ikke på nåværende tidspunkt å innføre spesielle
forskrifter/reguleringer for vannscootertrafikk, og viser til gjeldende forskrift om
fartsbegrensning i Søgne kommune som tilstrekkelig regulering

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.05.2018

Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune ønsker ikke på nåværende tidspunkt å innføre spesielle forskrifter/reguleringer for
vannscootertrafikk, og viser til gjeldende forskrift om fartsbegrensning i Søgne kommune som tilstrekkelig
regulering
Repr. Kjær (SV) fremmet endringsforslag:
Ber administrasjonen vurdere 5 knop høyeste hastighet innenfor 100 meter fra land.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:



SV sitt endrings forslag vedtatt med 5 mot 4 (KRF, SV, AP).
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Søgne kommune ønsker ikke på nåværende tidspunkt å innføre spesielle forskrifter/reguleringer for
vannscootertrafikk, og viser til gjeldende forskrift om fartsbegrensning i Søgne kommune som
tilstrekkelig regulering
Ber administrasjonen vurdere 5 knop høyeste hastighet innenfor 100 meter fra land.

PS 50/18 Endring av retningslinjer for Søgne barne- og ungdomsråd
Rådmannens forslag til vedtak:

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 09.05.2018
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak kom ved en feil ikke med i saksfremlegget under punktet
Rådmannens forslag til vedtak. Jon Wergeland, kommunalsjef, redegjorde og fremmet forslag slik:
Endringer i §§ 3.1 og 3.2 i retningslinjer for Søgne barne – og ungdomsråd godkjennes.
Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt

Innstilling:
Endringer i §§ 3.1 og 3.2 i retningslinjer for Søgne barne – og ungdomsråd godkjennes.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.05.2018

Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Endringer i §§ 3.1 og 3.2 i retningslinjer for Søgne barne – og ungdomsråd godkjennes.

PS 51/18 Kvalitetsmelding for barneverntjenesten
Rådmannens forslag til vedtak:
Kvalitetsmelding for barnevernet i Kristiansandsregionen og utfordringsbilde avdeling Søgne og
Songdalen tas til orientering.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 09.05.2018
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forsalg til vedtak:
Kvalitetsmelding for barnevernet i Kristiansandsregionen og utfordringsbilde avdeling Søgne og
Songdalen tas til orientering.
Votering: Enstemmig vedtatt
Leder Eikeland (FrP) fremmet tilleggsforslag:
Tjenesteutvalget i Søgne er godt fornøyd med at det brukes mye ressurser på barnevernet og at det
har vært en god økning siden 2010. Vi er allikevel bekymret for det høye sykefraværet i avdelingen
for Søgne og Songdalen, og at deler av dette har vært knyttet til stor saksmengde, og krevende
arbeidsoppgaver. Tjenesteutvalget ønsker å presisere at det forventes like tjenester, tilbud og
kompetanse ved alle avdelingene i barnevernstjenesten i Kristiansandsregionen.
Tjenesteutvalget ønsker å sende saken til kommunestyret.
Votering: Enstemmig vedtatt
Innstilling:
Kvalitetsmelding for barnevernet i Kristiansandsregionen og utfordringsbilde avdeling Søgne og
Songdalen tas til orientering.
Tjenesteutvalget i Søgne er godt fornøyd med at det brukes mye ressurser på barnevernet og at det
har vært en god økning siden 2010. Vi er allikevel bekymret for det høye sykefraværet i avdelingen
for Søgne og Songdalen, og at deler av dette har vært knyttet til stor saksmengde, og krevende
arbeidsoppgaver. Tjenesteutvalget ønsker å presisere at det forventes like tjenester, tilbud og
kompetanse ved alle avdelingene i barnevernstjenesten i Kristiansandsregionen.
Tjenesteutvalget ønsker å sende saken til kommunestyret.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.05.2018
Behandling:
Repr. Bakke (AP) fremmet protokolltilførsel:
Det er viktig at også barnevernet driver forebyggende arbeid med tiltak og lavterskeltilbud til familier med
behov for dette.
Barn som nå ikke får dette tilbud fra barnevernet må henvises til kommunens hjelpeapparat og få den
nødvendige hjelp der.
For å gjøre dette mulig vil AP fremme et forslag om å bevilge penger til 50% stilling til familievern og 50%
til barnevernet for forebygging.

Votering
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt

Innstilling til kommunestyret:
Kvalitetsmelding for barnevernet i Kristiansandsregionen og utfordringsbilde avdeling Søgne og Songdalen
tas til orientering.
Formannskapet i Søgne er godt fornøyd med at det brukes mye ressurser på barnevernet og at det har vært en
god økning siden 2010. Vi er allikevel bekymret for det høye sykefraværet i avdelingen for Søgne og
Songdalen, og at deler av dette har vært knyttet til stor saksmengde, og krevende arbeidsoppgaver.
Formannskapet ønsker å presisere at det forventes like tjenester, tilbud og kompetanse ved alle avdelingene i
barnevernstjenesten i Kristiansandsregionen.
Formannskapet ønsker å sende saken til kommunestyret.

PS 52/18 Årsmelding 2017 - Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Årsmelding for Søgne kommune 2017 tas til orientering.
2. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 27,689 mill. kroner avsettes til disposisjonsfond.
3. 9,096 mill. kroner knyttet til enheter med overskudd i 2017 overføres til 2018.
1,757 mill. kroner knyttet til enheter med underskudd i 2017 overføres til 2018.
Netto 7,339 mill. kroner tilføres enhetene, dette finansieres ved å redusere avsetningen til
disposisjonsfond under pkt. 2.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 09.05.2018
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak.
4. Årsmelding for Søgne kommune 2017 tas til orientering.
5. Det regnskapsmessige mindre forbruket på 27,689 mill. kroner avsettes til disposisjonsfond.
6. 9,096 mill. kroner knyttet til enheter med overskudd i 2017 overføres til 2018.

1,757 mill. kroner knyttet til enheter med underskudd i 2017 overføres til 2018.

Netto 7,339 mill. kroner tilføres enhetene, dette finansieres ved å redusere avsetningen til
disposisjonsfond under pkt. 2
Leder Eikeland (FrP) fremmet fellesforslag:
På vegne av partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre
Endringsforslag – årsmelding 2017, punkt 3:
9,096 mill. kroner knyttet til enheter med overskudd i 2017 overføres til 2018.
På grunn av ekstraordinære årsaker i 2017 overføres ikke underskudd ved Nygård skole og Lunde
skole på til sammen 1 mill. til 2018.
0,757 mill. kroner knyttet til enheter med underskudd i 2017 overføres til 2018.
Netto 8,339 mill. kroner tilføres enhetene, dette finansieres ved å redusere avsetningen til
disposisjonsfond under pkt. 2.

Bakgrunn for forslaget:
Nygård skole:
Merforbruket i 2017 er fordelt likt mellom skole og kompetanseavdelingen. Overforbruket på
kompetanseavdelingen skyldes i hovedsak at avdelingen ikke har vært budsjettjustert i forhold til
reell elevgruppe. Flere elever i avdelingen enn det budsjettet tar høyde for og elever som krever
dobbel bemanning. Overforbruket på skole skyldes i hovedsak flere krevende elevsaker som har
gjort det nødvendig med ekstra bemanning.
Lunde skole:
Underskuddet ble større enn forventet. Dette skyldes i hovedsak utgifter til elever med særs krevende
tilpasning til sin skolehverdag, samt som nevnt ekstraordinære utgifter på personalsiden i forbindelse
med skolens ut- og ombygging.
Med denne bakgrunn fremmes derfor følgende forslag til rådmannens forslag, punkt 3:
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak punkt 1 og punkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Fellesforslag satt opp mot Rådmannens forslag, punkt 3. Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.
Det ble stemt over om bakgrunn for forslaget skulle følge saken. Dette ble vedtatt mot en stemme, Repr.
Lohne (H).

Leder Eikeland (Frp) fremmet forslag:
Ny tekst i Årsmelding for Søgne kommune 2017 side 102 og 103, fokusområde økonomi
Enheten har tidligere hatt for stram økonomi. En konsekvens av dette har blant annet medført utfordringer
knyttet til internt samarbeid og samhandling. I hovedsak er merforbruket i 2017 et resultat av mye
overtidsgodtgjørelse og økte lønnsutgifter samt innkjøp av eksterne tjenester.
Enheten er styrket økonomisk og det er tatt tak i turnusarbeidet, slik at de økonomiske forutsetningene er
bedret. Enheten har nå en god økonomisk utvikling
Votering:

Vedtatt mot en stemme, Repr Lohne (H)
Innstilling:
1. Årsmelding for Søgne kommune 2017 tas til orientering.
2. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 27,689 mill. kroner avsettes til disposisjonsfond.
3. 9,096 mill. kroner knyttet til enheter med overskudd i 2017 overføres til 2018.

På grunn av ekstraordinære årsaker i 2017 overføres ikke underskudd ved Nygård skole og Lunde
skole på til sammen 1 mill. til 2018.
0,757 mill. kroner knyttet til enheter med underskudd i 2017 overføres til 2018.
Netto 8,339 mill. kroner tilføres enhetene, dette finansieres ved å redusere avsetningen til
disposisjonsfond under pkt. 2.
Bakgrunn for forslaget:
Nygård skole:
Merforbruket i 2017 er fordelt likt mellom skole og kompetanseavdelingen. Overforbruket på
kompetanseavdelingen skyldes i hovedsak at avdelingen ikke har vært budsjettjustert i forhold til
reell elevgruppe. Flere elever i avdelingen enn det budsjettet tar høyde for og elever som krever
dobbel bemanning. Overforbruket på skole skyldes i hovedsak flere krevende elevsaker som har gjort
det nødvendig med ekstra bemanning.
Lunde skole:
Underskuddet ble større enn forventet. Dette skyldes i hovedsak utgifter til elever med særs krevende
tilpasning til sin skolehverdag, samt som nevnt ekstraordinære utgifter på personalsiden i
forbindelse med skolens ut- og ombygging.
Med denne bakgrunn fremmes derfor følgende forslag til rådmannens forslag, punkt 3:

Ny tekst i Årsmelding for Søgne kommune 2017 side 102 og 103, fokusområde økonomi
Enheten har tidligere hatt for stram økonomi. En konsekvens av dette har blant annet medført utfordringer
knyttet til internt samarbeid og samhandling. I hovedsak er merforbruket i 2017 et resultat av mye
overtidsgodtgjørelse og økte lønnsutgifter samt innkjøp av eksterne tjenester.
Enheten er styrket økonomisk og det er tatt tak i turnusarbeidet, slik at de økonomiske forutsetningene er
bedret. Enheten har nå en god økonomisk utvikling

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.05.2018
Behandling:
Økonomisjef Børre Andreassen presenterte årsregnskapet og årsmeldingen og svarte på spørsmål i forkant av
behandlingen.
Repr. Berge (V) fremmet protokolltilførsel:
Formannskapet foreslår at det settes av 3 mill. kroner til vedlikehold og bygging av turstier/turveier i
kommunen. Pengene tas av disposisjonsfondet.
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
4. Årsmelding for Søgne kommune 2017 tas til orientering.

5. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 27,689 mill. kroner avsettes til disposisjonsfond.
6. 9,096 mill. kroner knyttet til enheter med overskudd i 2017 overføres til 2018.
På grunn av ekstraordinære årsaker i 2017 overføres ikke underskudd ved Nygård skole og Lunde skole på til
sammen 1 mill. til 2018.
0,757 mill. kroner knyttet til enheter med underskudd i 2017 overføres til 2018.
Netto 8,339 mill. kroner tilføres enhetene, dette finansieres ved å redusere avsetningen til disposisjonsfond
under pkt. 2.
Bakgrunn for forslaget:
Nygård skole:
Merforbruket i 2017 er fordelt likt mellom skole og kompetanseavdelingen. Overforbruket på
kompetanseavdelingen skyldes i hovedsak at avdelingen ikke har vært budsjettjustert i forhold til reell
elevgruppe. Flere elever i avdelingen enn det budsjettet tar høyde for og elever som krever dobbel bemanning.
Overforbruket på skole skyldes i hovedsak flere krevende elevsaker som har gjort det nødvendig med ekstra
bemanning.
Lunde skole:
Underskuddet ble større enn forventet. Dette skyldes i hovedsak utgifter til elever med særs krevende
tilpasning til sin skolehverdag, samt som nevnt ekstraordinære utgifter på personalsiden i forbindelse med
skolens ut- og ombygging.
Med denne bakgrunn fremmes derfor følgende forslag til rådmannens forslag, punkt 3:
Ny tekst i Årsmelding for Søgne kommune 2017 side 102 og 103, fokusområde økonomi
Enheten har tidligere hatt for stram økonomi. En konsekvens av dette har blant annet medført utfordringer
knyttet til internt samarbeid og samhandling. I hovedsak er merforbruket i 2017 et resultat av mye
overtidsgodtgjørelse og økte lønnsutgifter samt innkjøp av eksterne tjenester.
Enheten er styrket økonomisk og det er tatt tak i turnusarbeidet, slik at de økonomiske forutsetningene er
bedret. Enheten har nå en god økonomisk utvikling

PS 53/18 Eventuelt 16.05.18

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.05.2018
Behandling:
Repr. Bakke (AP):


Ønsket en orientering om stauts/fremdriftsplan for nedskrivning av Søgnes kulturhistorie.
Kommunalsjef Wergeland orienterte om status

Repr. Bakke (AP) fremmet forslag:
I samband med sykkelløpet gjennom Søgne 22. mai gir Søgne kommune premie til det heialaget
langs løypa som viser mest initiativ og oppfinnsomhet og positiv støtte til syklistene. Premien er kr.
5 000 til heialaget. Ordfører gis fullmakt til å utnevne en passende jury.
Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:

I samband med sykkelløpet gjennom Søgne 22. mai gir Søgne kommune premie til det heialaget langs
løypa som viser mest initiativ og oppfinnsomhet og positiv støtte til syklistene. Premien er kr. 5 000 til
heialaget. Ordfører gis fullmakt til å utnevne en passende jury.
Repr. Berge (V):
Ønsket en orientering om stauts flytting av bygdemuseum. Kommunalsjef Wergeland orienterte om
status.
Repr. Løchen (H):
Er det kommet en avklaring knyttet til rullestolbrukere og båttilbud i skjærgården. Økonomisjef Andreassen:
Kommunen har purret på saken og venter på avklaring,
Repr. Andersen (H):
Oppfølging fra formannskapet 18. april knyttet til bredbånd fiber vest i kommunen /øst for E39. Fagleder
IKT, Kenneth Fedog orienterte.
Repr. Terkelsen (FRP):
Det bør sette ned et forhandlingsutvalg knyttet til lønnsfastsettelse for rådmannen.
Ordfører Hilde (AP) foreslo at det settes ned et forhandlingsutvalg bestående ordfører Astrid Hilde (AP),
varaordfører Egel Terkelsen og Tom Løchen (H).
Ingen innvendinger til forslaget.
Repr. Kjær (SV):
Prosess kommunesammenslåing og informasjon til innbyggerne – er det fornuftig å ha et åpent folkemøte?
Ordfører: Kan være fornuftig, men må komme tilbake en dato senere. I løpet av kort tid kommer det et eget
innbyggermagasin i postkassene til alle innbyggerne i den nye kommunen.
Kommunalsjef teknisk Torkjell Tofte:
Orienterte om kart og fartsgrenser på sjøen
Rådmann Høyer Holum
 Orientering om status i administrasjonsavdelingen. Møtet lukket med hjemmel i kommuneloven §
31. 3. ledd, jmf off.l. § 13 jfr fv.l. §13 og orienteringen gitt i lukket møte.

PS 54/18 Tilbakemelding på sak nr. PS 4/18
Se vedlegg

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.05.2018
Behandling:
Saken lagt frem uten forslag til vedtak.
Møtet lukket med hjemmel i kommuneloven § 31. 3. ledd, jmf off.l. § 13 jfr fv.l. §13 og orienteringen gitt i
lukket møte.

Hovedverneombud Maigret Nilsen og revisjonssjef Tor Ole Holbek som har vært med i arbeidsgruppen som
har håndtert varselet var til stede under behandlingen. Kommunalsjef Jon Wergeland var også til stede under
behandlingen.
Rådmann Høyer Holum erklært inhabil i saken da han er part i saken, og fratrådte møtet. Kommunalsjef Tofte
tiltrådte møtet som rådmann.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet forslag:
Formannskapet tar arbeidsgruppa og Kluges vurdering og konklusjon til etterretning.
Votering:
FRP sitt forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak
Formannskapet tar arbeidsgruppa og Kluges vurdering og konklusjon til etterretning.

