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Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Astrid Margrethe Hilde
Ordfører
Aslaug Bakke
Medlem
Arild Ernst Berge
Medlem
Egel Terkelsen
Varaordfører
Tom Løchen
Medlem
Torfinn Kleivset
Medlem
Per Kjær
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Representerer
AP
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V
FRP
H
KRF
SV

Forfall faste medlemmer:
Navn
Bjørn Egeli
Jack Andersen

Representerer
AP
H

Funksjon
Medlem
Medlem

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Knut Henriksen
Bjørn Egeli
Oscar Lohne
Jack Andersen
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kim Høyer Holum
Torkjell Tofte
Jon Wergeland
Børre Andreassen
Dag Røise
Ola Frøysland
Camilla Erland Aarnes

Representerer
AP
H

Stilling
Rådgiver
Kommunalsjef teknisk
Kommunalsjef oppvekst
Økonomisjef
Rådgiver - oppvekst
Enhetsleder eiendom (til stede under informasjon om Tangvall
skoleprosjekt)
Rådgiver

Kl. 09.00-09.15: Generalforsamling Søgne industriselskap.
Kl. 09.15-09.40: Presentasjon av status på Tangvall skoleprosjekt, ved prosjektleder Øyvind
Lundberg fra WSP
Kl. 10.00-11.40: Behandling av oppsatte saker
Kl. 11.40-12.15: Lunsj
Kl. 12-: Behandling av oppsatte saker

Av 9 medlemmer var 9 til stede inkludert møtende vararepresentanter. Repr. Berge (V) møtte til
behandling til behandling av oppsatte saker. Ingen merknader til innkalling eller sakskart. Sakskart
datert 31. mai 2018, omfattet PS 55/18-62/18.
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 55/18 Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet 16.05.18
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 16.05.18.

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2018
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 16.05.18.

PS 56/18 Referatsaker formannskapet 06.06.18

Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2018
Behandling:
RS 23/18 Søknad om støtte til minnesmerke for krigsseilerne fra Vest-Agder
Ordfører Hilde (AP) fremmet forslag:
Søknad om støtte på 25 000 kroner til minnesmerke for krigsseilerne fra Vest-Agder innvilges
Forslaget enstemmig vedtatt.
RS 24/18 Rutebåttilbud – kveldsrute
Det utarbeides en politisk sak knyttet til kveldsrute som behandles i ekstraordinært møte i formannskapet
21.06.18 og kommunestyremøtet 21.06.18.
Ordfører Hilde (AP) ba om at følgende protokollføres:
Administrasjonen har fullmakt til å avgjøre kaiplass til rutebåten og andre brukere av kaien i Høllen.
RS 25/18 Årsrapport 2017 og Handlingsplan 2018 – Elevombudet
Repr. Bakke (AP) fremmet forslag:
Rapporten og evalueringen som tidligere ble gjort viser tydelig at elevombudsrollen er viktig for elvenes
tilpasning i skolemiljøet i samspill mellom hjem og skole,
Søgnes representanter i fellesnemnda må jobbe for at elevombudsordningen videreføres inn i nye
Kristiansand.
Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering med følgende endringer:
RS 23/18 Søknad om støtte til minnesmerke for krigsseilerne fra Vest-Agder
Søknad om støtte på 25 000 kroner til minnesmerke for krigsseilerne fra Vest-Agder innvilges
RS 25/18 Årsrapport 2017 og Handlingsplan 2018 – Elevombudet
Rapporten og evalueringen som tidligere ble gjort viser tydelig at elevombudsrollen er viktig for elvenes
tilpasning i skolemiljøet i samspill mellom hjem og skole,
Søgnes representanter i fellesnemnda må jobbe for at elevombudsordningen videreføres inn i nye
Kristiansand.

RS 23/18 Søknad om støtte til minnesmerke for krigsseilerne fra Vest-Agder
2018/72
RS 24/18 Rutebåttilbud - kveldsrute 2008/543
RS 25/18 Årsrapport 2017 og Handlingsplan 2018 - Elevombudet 2017/972
PS 57/18 Tilstandsrapporten for skolene i Søgne 2017
Rådmannens forslag til vedtak:
Tilstandsrapport for skolene i Søgne 2017 tas til etterretning

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 30.05.2018
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak:
Tilstandsrapport for skolene i Søgne 2017 tas til etterretning.
Votering:
Enstemmig vedtatt

Vedtak:
Tilstandsrapport for skolene i Søgne 2017 tas til etterretning.

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2018
Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Tilstandsrapport for skolene i Søgne 2017 tas til etterretning.

PS 58/18 Årsregnskap 2017 - Søgne Kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommunestyre fastsetter det fremlagte årsregnskap for Søgne kommune som
kommunens årsregnskap for 2017.

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2018
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Søgne kommunestyre fastsetter det fremlagte årsregnskap for Søgne kommune som
kommunens årsregnskap for 2017.

PS 59/18 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 Kommunestyret - 24.05.2018
Behandling:
Saken enstemmig vedtatt utsatt til neste møte da godkjenning av årsregnskap må være behandlet før

årsmelding kan vedtas.

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2018
Behandling:
Saken ble i kommunestyret 24.05.18 utsatt og til behandling forelå formannskapet innstilling fra 16.05.18:
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.
Repr. Berge (V) fremmet forslag til nytt punkt 4.:
Formannskapet foreslår at det settes av 3 mill. kroner til vedlikehold og bygging av turstier/turveier og
friområder/friluftsområder i Søgne. Bevilgningen tas av disposisjonsfondet.
Votering:
 Venstre sitt forslag til nytt punkt 4.
 Formannskapets innstilling fra 16.05.18 enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
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.
4. Formannskapet foreslår at det settes av 3 mill. kroner til vedlikehold og bygging av turstier/turveier og
friområder/friluftsområder i Søgne. Bevilgningen tas av disposisjonsfondet.
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 60/18 1. tertialrapport 2018 - Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar tertialrapporten for første tertial 2018 til orientering og vedtar revidert budsjett som
beskrevet i saksframlegget.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 05.06.2018
Behandling:
Økonomisjef Børre Andreassen presenterte 1.tertialrapport 2018.

Innstilling:
Administrasjonsutvalget tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2018
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
Kommunestyret tar tertialrapporten for første tertial 2018 til orientering og vedtar revidert budsjett som
beskrevet i saksframlegget.
Tjenesteutvalget ber om at det utredes kostnader og behov for å ansette en samtaleterapeut, eller flere i delte
stillinger, innen et lavterskeltilbud for rask psykisk helsehjelp, og at det fremmes en sak på det innen
revidering av økonomiplanen til høsten.
Repr. Aslaug Bakke (AP) fremmet endringsforslag:
Det er viktig at også barnevernet driver forebyggende med tiltak og lavterskeltilbud til familier med behov for
dette.
Barn som nå ikke får dette tilbudet fra barnevernet må henvises til kommunens hjelpeapparat og får den
nødvendige hjelp der. For å gjøre dette mulig vil vi øke stillingsrammen for barnevernet 50% og
familiesenteret 50% for at slik forebygging kan gjennomføres.
Dekning finnes i økt avdragstid for gjeld.
Votering
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Endringsforslaget falt med 4 (AP, KRF) mot 5 stemmer
 Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt

Innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret tar tertialrapporten for første tertial 2018 til orientering og vedtar revidert budsjett som
beskrevet i saksframlegget.
Kommunestyret ber om at det utredes kostnader og behov for å ansette en samtaleterapeut, eller flere i delte
stillinger, innen et lavterskeltilbud for rask psykisk helsehjelp, og at det fremmes en sak på det innen
revidering av økonomiplanen til høsten.

PS 61/18 Vedtak av kommuneplanens samfunnsdel - Søgne mot 2030
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommuneplanens samfunnsdel – Søgne mot 2030 vedtas med endringer innarbeidet i revidert
versjon datert 25.05.18.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 30.05.2018
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forsalg til vedtak:
Kommuneplanens samfunnsdel – Søgne mot 2030 vedtas med endringer innarbeidet i revidert
versjon datert 25.05.18.
Innstilling til Kommunestyret:
Kommuneplanens samfunnsdel – Søgne mot 2030 vedtas med endringer innarbeidet i revidert
versjon datert 25.05.18.

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2018
Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Kommuneplanens samfunnsdel – Søgne mot 2030 vedtas med endringer innarbeidet i revidert versjon
datert 25.05.18.

PS 62/18 Eventuelt formannskapet 06.06.18

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2018

Behandling:
Knut Henriksen (AP)
 Knut Henriksen (AP) fremmet forslag:
Det etableres offentlige søppelkonteinere på innkjøring til Krossnes, i Høllen og på Åros på
parkeringsplassen ved broen over elva, kajakklubben, slik at folk som bruker området kan bli kvitt
søppel. Forslaget oversendes Avfall Sør for vurdering.
Repr. Berge (V) inhabil da ha sitter i styret i Avfall Sør og fratrådte møtet under behandlingen. Ingen
vara møtte og 8 representanter til stede under behandlingen,
Forlaget vedtatt med 7 mot 1 (FRP) stemme.
Vedtak:

Det etableres offentlige søppelkonteinere på innkjøring til Krossnes, i Høllen og på Åros
på parkeringsplassen ved broen over elva, kajakklubben, slik at folk som bruker
området kan bli kvitt søppel. Forslaget oversendes Avfall Sør for vurdering.


Oppfølging fra møte i plan- og miljøutvalget 23.05.18, knyttet til utbedring av båtslippen på Vaglen.
Kommunalsjef Tofte orienterte om status.

Repr. Berge (V):
 Allmennhetens ilandstigning på Monsøya. Signaliserte at Venstre ønsker å fremme et forslag i
forbindelse med den politiske behandlingen av kommuneplanens arealdel. Representanten ber om at
administrasjonen ser på tidligere saksbehandling om ilandstigning på Monsøya og vurderer egnet
plassering for ilandstigning
Repr. Løchen (H):


Oppfølging av interpellasjon fra Høyre i kommunestyret 25.01.18 knyttet til Søgne kommune sine
båtplasser i Solta. Ordfører Hilde og kommunalsjef Tofte orienterte om den juridiske vurdering av
eksisterende avtale. Dette må også sees på i sammenheng med kommunesammenslåing.



Ønsket en oppdatering om status og tidsperspektiv for utbygging av Nygård skole og
Kompetanseavdelingen. Rådmann Høyer Holum og kommunalsjef Tofte orienterte.

Kommunalsjef teknisk Torkjell Tofte:


Viste til revidering av fartsforskrift for 5 knops fart fra 50 meter til 100 meter fra land. Dette bør
eventuelt sees i sammenheng med kommunesammenslåing. Formannskapet ga sin tilslutning til at
administrasjonen avventer en eventuell revidering av forskriften i forbindelse med
kommunesammenslåing.



Oppfølging av verbalforslag knyttet til sentrumsnær tomt til helseformål. Møtet lukket med hjemmel i
kommuneloven § 31. 5. ledd, jmf off.l. § 23.1

Repr. Kleivset (KRF)
 Ønsket en tilbakemelding om status etter tingrettsdom. Rådmann Høyer Holum orienterte. Møtet
lukket med hjemmel i kommuneloven § 31. 3. ledd, jmf off.l. § 13 jfr fv.l. §13 og orienteringen gitt i
lukket møte.

