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Av 9 medlemmer var 9 til stede inkludert møtende vararepresentanter. Sakskartet datert 6. september
omfattet PS 73-81/18. I ordfører Hilde (AP) sitt fravær fungerte varaordfører Egel Terkelsen (FRP)
som ordfører og ledet møtet.
Brev fra advokat John Atle Bentsen, i sak PS 7918 Søknad om fritak for eiendomsskatt for
eiendommer i fredet område Ny- Hellesund ettersendt 10. september. For øvrig ingen merknader til
innkallingen.

Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Egel Terkelsen
fung. ordfører

Camilla Erland Aarnes
Rådgiver
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Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet 22.08.18
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Eventuelt PLM 29.08.2018 - Innarbeide makshøyder på Tangvall

RS 33/18

Forespørsel om kommunebidrag til TV-aksjonen for Kirkens Bymisjon

PS 75/18

HMS - rapportering pr. 2 kvartal 2018

PS 76/18

Tilskudd til private barnehager i Søgne kommune

PS 77/18

Egenbetaling i SFO for barn med nedsatt funksjonsevne

PS 78/18

Økning av ramme til opparbeidelse av ny barnehage Leireheia syd

PS 79/18

Søknad om fritak for eiendomsskatt for eiendommer i fredet område
Ny- Hellesund

PS 80/18

Rammer for arbeid med Årsbudsjett 2019 og Økonomiplan 2019-2022

PS 81/18

Eventuelt formannskapet - 12.08.18

U.off.

PS 73/18 Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet 22.08.18
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 22.08.18

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.09.2018
Behandling:
Repr. Lunde (AP) stilte spørsmål om hvorfor det ikke under sak PS 72/18 Eventuelt var oppført at orientering
i forbindelse med oppfølging av rettsaken ble utsatt til neste møte. Fung. ordfører Terkelsen (FRP) orienterte
om praksis for protokollføring.
For øvrig ingen merknader.
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 22.08.18

PS 74/18 Referatsaker formannskapet 12.09.18

Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.09.2018
Behandling:
RS 32/18 Eventuelt PLM 29.08.2018 - Innarbeide makshøyder på Tangvall
Fung. ordfører Terkelsen (FRP) fremmet forslag:
Formannskapet ber om administrativ vurdering som legges frem for formannskapet.
Forslaget enstemmig vedtatt.
RS 33/18 Forespørsel om kommunebidrag til TV-aksjonen for Kirkens Bymisjon
Søgne kommune har tidligere gitt 1. kr pr innbygger og dette beløpet ligger inne i budsjettet for 2018 og
beløpet vil bli utbetalt.

Vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering, med følgende tillegg:
RS 32/18 Eventuelt PLM 29.08.2018 - Innarbeide makshøyder på Tangvall
Formannskapet ber om administrativ vurdering som legges frem for formannskapet.

RS 32/18 Eventuelt PLM 29.08.2018 - Innarbeide makshøyder på Tangvall
2015/2723
RS 33/18 Forespørsel om kommunebidrag til TV-aksjonen for Kirkens Bymisjon
2018/765
PS 75/18 HMS - rapportering pr. 2 kvartal 2018
Rådmannens forslag til vedtak:
HMS-rapportering 2. kvartal 2018 tas til orientering.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 04.09.2018
Behandling:
Ingen merknader.

Innstilling:
HMS-rapportering 2. kvartal 2018 tas til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.09.2018
Behandling:
Administrasjonsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
HMS-rapportering 2. kvartal 2018 tas til orientering.

PS 76/18 Tilskudd til private barnehager i Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Dagens ordning for beregning og vedtak av sats for tilskudd til private barnehager opprettholdes.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 05.09.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Dagens ordning for beregning og vedtak av sats for tilskudd til private barnehager opprettholdes.
Votering:
Enstemmig vedtatt
Innstilling:
Dagens ordning for beregning og vedtak av sats for tilskudd til private barnehager opprettholdes.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.09.2018
Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Dagens ordning for beregning og vedtak av sats for tilskudd til private barnehager opprettholdes.

PS 77/18 Egenbetaling i SFO for barn med nedsatt funksjonsevne
Rådmannens forslag til vedtak:
Foresatte med barn med nedsatt funksjonsevne og opplæringstilbud i regi av kompetanseavdelingen
på Nygård skole gis tilbud om utvidet SFO slik som i dag. Foreldrebetalingen reduseres til 50 % av
ordinær SFO-pris for elever på 5. – 10. trinn med virkning fra 01.10.2018.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 05.09.2018
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak:
Foresatte med barn med nedsatt funksjonsevne og opplæringstilbud i regi av kompetanseavdelingen
på Nygård skole gis tilbud om utvidet SFO slik som i dag. Foreldrebetalingen reduseres til 50 % av
ordinær SFO-pris for elever på 5. – 10. trinn med virkning fra 01.10.2018.
Repr.: Heidi Johansen (AP) fremmet forslag:
1) Kommunen tilbyr SFO til barn med funksjonsnedsettelser som i dag.
2) Foreldrebetalingen bortfaller fra 5. trinn
3) Ordningen trer i kraft fra 01.10.2019
4) Finansieringen av tiltaket innarbeides i budsjett
Forslaget ble trukket
Repr.: Oscar Lohne (H) fremmet forslag. Dette ble senere et fellesforslag fra partiene H, AP, FRP,
KRF, V og SP:
Foresatte med barn med nedsatt funksjonsevne og opplæringstilbud i regi av kompetanse avdelingen
på Nygård skole gis tilbud om utvidet SFO slik som idag.
Foreldrebetalingen reduseres til 0% (gratis) av ordinær SFO - pris for barn på 5.-10. trinn med
nedsatt funksjonsevne.
Ordningen trer i kraft fra 01/10-18 og løper til nytt vedtak i ny kommune.

Votering:
Fellesforslaget fra repr.: Oscar Lohne (H) ble satt opp mot Rådmannens forslag.
Fellesforslaget fra repr.: Oscar Lohne (H) ble enstemmig vedtatt.
Vedtak/innstilling:
Foresatte med barn med nedsatt funksjonsevne og opplæringstilbud i regi av kompetanse avdelingen
på Nygård skole gis tilbud om utvidet SFO slik som idag.
Foreldrebetalingen reduseres til 0% (gratis) av ordinær SFO - pris for barn på 5.-10. trinn med
nedsatt funksjonsevne.
Ordningen trer i kraft fra 01/10-18 og løper til nytt vedtak i ny kommune.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.09.2018
Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Foresatte med barn med nedsatt funksjonsevne og opplæringstilbud i regi av kompetanseavdelingen på
Nygård skole gis tilbud om utvidet SFO slik som idag.
Foreldrebetalingen reduseres til 0% (gratis) av ordinær SFO - pris for barn på 5.-10. trinn med nedsatt
funksjonsevne.
Ordningen trer i kraft fra 01/10-18 og løper til nytt vedtak i ny kommune.

PS 78/18 Økning av ramme til opparbeidelse av ny barnehage Leireheia syd
Rådmannens forslag til vedtak:
Investeringsrammen for opparbeidelse av ny barnehage Leireheia syd økes med 19 mill. kroner på
bakgrunn av ønske om økt kapasitet i barnehagen og prisstigning, samt at prosjektet har blitt mer
kostbart enn først antatt. Dette finansieres ved å øke låneopptaket med inntil 19 mill. kroner.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.09.2018
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Investeringsrammen for opparbeidelse av ny barnehage Leireheia syd økes med 19 mill. kroner på bakgrunn
av ønske om økt kapasitet i barnehagen og prisstigning, samt at prosjektet har blitt mer kostbart enn først
antatt. Dette finansieres ved å øke låneopptaket med inntil 19 mill. kroner.

PS 79/18 Søknad om fritak for eiendomsskatt for eiendommer i fredet område
Ny- Hellesund
Økonomisjefens forslag til vedtak:
Det gis ikke fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7 b for de 72 eiendommene i NyHellesund som er opplistet i fredningsvedtaket fra 21.10.2016. Dette begrunnes med at
Kommunestyret ikke har innvilget fritak etter § 7 b tidligere, og at man frem mot sammenslåing ser
til Kristiansand kommune som heller ikke gir fritak for historiske bygninger. Det er naturlig at
spørsmålet tas opp igjen generelt når eiendomsskattevedtekter for Nye Kristiansand kommune
vedtas.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.09.2018
Behandling:
Brev fra advokat John Atle Bentsen, til saken ettersendt 10. september. Arkivreferanse - 39233/2018
10/4317.
Rådmannen har erklært seg inhabil i saken da han er venn med en av søkerne, og det er økonomisjefen som
fremmet saken for politisk behandling.
Til behandling forelå forslag fra økonomisjefen:
Det gis ikke fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7 b for de 72 eiendommene i Ny- Hellesund
som er opplistet i fredningsvedtaket fra 21.10.2016. Dette begrunnes med at Kommunestyret ikke har
innvilget fritak etter § 7 b tidligere, og at man frem mot sammenslåing ser til Kristiansand kommune som
heller ikke gir fritak for historiske bygninger. Det er naturlig at spørsmålet tas opp igjen generelt når
eiendomsskattevedtekter for Nye Kristiansand kommune vedtas.
Fung. ordfører Terkelsen (FRP) fremmet forslag:
Det gis fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7 b for de 72 eiendommene i Ny- Hellesund som
er opplistet i fredningsvedtaket fra 21.10.2016.

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak satt opp mot forslag fra FRP. Rådmannens forslag vedtatt med 7 mot 2 (FRP,
SV) stemmer.

Innstilling til kommunestyret:
Det gis ikke fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7 b for de 72 eiendommene i NyHellesund som er opplistet i fredningsvedtaket fra 21.10.2016. Dette begrunnes med at Kommunestyret
ikke har innvilget fritak etter § 7 b tidligere, og at man frem mot sammenslåing ser til Kristiansand
kommune som heller ikke gir fritak for historiske bygninger. Det er naturlig at spørsmålet tas opp
igjen generelt når eiendomsskattevedtekter for Nye Kristiansand kommune vedtas.

PS 80/18 Rammer for arbeid med Årsbudsjett 2019 og Økonomiplan 2019-2022
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannen legger til grunn følgende rammer for sitt forslag:
1. Frie inntekter budsjetteres i tråd med KS sin prognosemodell med føringene gitt i Fellesnemdas
vedtak19.06.18 (sak 29/18).
2. Eiendomsskatten videreføres med gjeldende satser, men det legges inn stipulert økt eiendomsskatt i
perioden 2019-2022 for å tilnærme seg eiendomsskattenivået til Nye Kristiansand. Dette for at alle
kommunene skal ha de samme budsjettforutsetninger. I 2019 blir økningen i eiendomsskatt finansiert
ved bruk av disposisjonsfondet. Nivået endres senere i prosessen etter hva som fastsettes i
Fellesnemda den 25.09.18.
3. Det legges inn storbytilskudd i perioden 2019-2022 på samme måte som i Kristiansand. I 2019 blir
beregnet storbytilskudd finansiert ved bruk av disposisjonsfondet.
4. Det legges opp til et netto driftsresultat i økonomiplanperioden i tråd med Fellesnemdas vedtak
19.06.18 (sak 29/18). Det justeres for bruk av disposisjonsfondet.
5. Det legges opp til å betale avdrag i 2019-2022 på nivå med minimumsavdrag. Dette for at alle
kommunene skal ha de samme budsjettforutsetningene.
6. I hovedsak videreføres gjeldende sektor- og enhetsrammer, justert for pris- og lønnsvekst.

7. Deler av investeringsutgiftene i 2019 foreslås finansiert ved bruk av disposisjonsfond. Hvor mye vil
bli avklart senere i prosessen.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.09.2018
Behandling:
Rådmann Høyer Holum ga en presentasjon av rammene for arbeidet med årsbudsjett 2019 og økonomiplan
2019-2022 og svarte på spørsmål fra formannskapet før behandling av saken.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannen legger til grunn følgende rammer for sitt forslag:
1. Frie inntekter budsjetteres i tråd med KS sin prognosemodell med føringene gitt i Fellesnemdas
vedtak19.06.18 (sak 29/18).
2. Eiendomsskatten videreføres med gjeldende satser, men det legges inn stipulert økt eiendomsskatt i
perioden 2019-2022 for å tilnærme seg eiendomsskattenivået til Nye Kristiansand. Dette for at alle
kommunene skal ha de samme budsjettforutsetninger. I 2019 blir økningen i eiendomsskatt finansiert ved
bruk av disposisjonsfondet. Nivået endres senere i prosessen etter hva som fastsettes i Fellesnemda den
25.09.18.
3. Det legges inn storbytilskudd i perioden 2019-2022 på samme måte som i Kristiansand. I 2019 blir
beregnet storbytilskudd finansiert ved bruk av disposisjonsfondet.
4. Det legges opp til et netto driftsresultat i økonomiplanperioden i tråd med Fellesnemdas vedtak 19.06.18
(sak 29/18). Det justeres for bruk av disposisjonsfondet.
5. Det legges opp til å betale avdrag i 2019-2022 på nivå med minimumsavdrag. Dette for at alle
kommunene skal ha de samme budsjettforutsetningene.
6. I hovedsak videreføres gjeldende sektor- og enhetsrammer, justert for pris- og lønnsvekst.
7. Deler av investeringsutgiftene i 2019 foreslås finansiert ved bruk av disposisjonsfond. Hvor mye vil bli
avklart senere i prosessen.
Fung. ordfører Terkelsen (FRP) fremmet forslag:
1. Frie inntekter budsjetteres i tråd med KS sin prognosemodell med føringene gitt i Fellesnemdas
vedtak19.06.18 (sak 29/18).
2. Eiendomsskatten reduseres og videreføres med lavere satser. Det legges inn stipulert redusert
eiendomsskatt i perioden 2019-2022 for å ta bort eiendomsskatten i Nye Kristiansand innen 2023.
3. Det legges inn storbytilskudd i perioden 2019-2022 på samme måte som i Kristiansand. I 2019 blir
beregnet storbytilskudd finansiert ved bruk av disposisjonsfondet.
4. Det legges opp til et netto driftsresultat i økonomiplanperioden i tråd med Fellesnemdas vedtak 19.06.18
(sak 29/18). Det justeres for bruk av disposisjonsfondet.
5. Det legges opp til å betale avdrag i 2019-2022 på nivå med minimumsavdrag. Dette for at alle
kommunene skal ha de samme budsjettforutsetningene.
6. I hovedsak videreføres gjeldende sektor- og enhetsrammer, justert for pris- og lønnsvekst.
7. Deler av investeringsutgiftene i 2019 foreslås finansiert ved bruk av disposisjonsfond. Hvor mye vil bli
avklart senere i prosessen.
Repr. Lunde (AP) fremmet forslag:
Saken tas til orientering. Fellesnemnda skal i høstens møter ta beslutninger son berører budsjett og
økonomiplan. Det vil derfor ikke være riktig å behandle dette politisk nå. De andre K3 kommunene behandler
budsjett og økonomiplanene i slutten av året, et valg også Søgne bør legge seg på.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 AP sitt forslag falt med 4 (AP, SV) mot 5 stemmer
 FRP sitt forslag falt med 3 (H, FRP) mot 6 stemmer
 Rådmannens forslag falt med 2 (V, KRF) mot 7 stemmer

Vedtak:
Ingen av forslagene fikk flertall og det ble dermed ikke fattet vedtak i saken.

PS 81/18 Eventuelt formannskapet - 12.09.18

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.09.2018
Behandling:
Reportasje fra budstikka om 22 enslige eldre sitt besøk i kilden delt ut i møtet etter ønske fra initiativtager
Bjørg Bjørsvik delt ut til medlemmene som en takk til politikerne.
Repr. Berge (V)
 Ønsket tilbakemelding om stauts i sak om verneområdet for hummer. Kommunalsjef Tofte:
Formannskapet vil bli forelagt en sak.
Torkjell Tofte:
 Oppfølging av sak under eventuelt fra forrige møte - tak over moped/sykkelparkeringen på Tangvall.
Kommunalsjef Tofte orienterte.
Rådmann Høyer Holum:
 Oppfølging av sak under eventuelt fra forrige møte om søknadsprosessen knyttet til fiberutbygging på
Årstøl/Lia/Skuggedal. Rådmannen orienterte.
 Oppfølging av dom i tingretten. Møtet lukket med hjemmel i kommuneloven § 31. 3. ledd, jmf off.l. §
13 jfr fv.l. §13 og orienteringen gitt i lukket møte.

