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Faste medlemmer som møtte:
Navn
Astrid Margrethe Hilde
Egel Terkelsen
Tom Løchen
Jack Andersen
Torfinn Kleivset
Per Kjær

Funksjon
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Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
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H
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Forfall faste medlemmer:
Navn
Aslaug Bakke
Bjørn Egeli
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Funksjon
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AP
AP
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Varamedlemmer som møtte:
Navn
Paul Magne Lunde
Heidi Johansen
Pål Frode Henden

Møtte for
Aslaug Bakke
Arild Ernst Berge
Bjørn Egeli

Representerer
AP
AP
AP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kim Høyer Holum
Torkjell Tofte
Børre Andreassen
Einar Linga Larsen
Kenneth Fedog

Stilling
Rådmann
Kommunalsjef teknisk
Økonomisjef
Konst. enhetsleder ingeniørvesen (behandling av PS 104/18)
Avdelingsleder adm (behandling av PS 107/18)

Helge Reisvoll møtte som varamedlem for Tom Løchen under behandling av PS 98/18-PS 102/18. Repr.
Løchen tiltrådte møtet til sak PS 103/18.
Besøk av Asplan Viak v/ Hans Munkgaard og Vest Agder fylkeskommune v/ Jo Viljam før behandling av
saker på sakskartet. Orientering om arbeidet med ATP-planen.
Av 9 medlemmer var 9 til stede inkludert møtende vararepresentanter.
Sakskartet datert 07.11.2018 ble sist oppdatert 13.11.2018, og omfatter PS 98/18 - PS 107/18.
PS 104/18 ble ettersendt 08.11.2018. RS 37/18 ble ettersendt 09.11.2018. PS 99/18 ble ettersendt 13.11.2018.
Ingen merknader til sakskart eller innkalling.

Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.
Søgne, 14.11.2018
Astrid M. Hilde (sign.)
Ordfører

Ada Elise Nygård (sign.)
Rådgiver

Saksnr

Innhold

PS 98/18

Godkjenning av protokoll fra møte 17.10.2018

PS 99/18

Godkjenning av protokoll fra møte 07.11.2018

PS 100/18

Referatsaker formannskapet 14.11.2018

RS 36/18

Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 - Søgne kommune

RS 37/18

Høringssvar - JUstering av politidistriktenes indre organisering som
følge av kommunereformen

PS 101/18

HMS - rapportering pr. 3 kvartal 2018

PS 102/18

Elevombudets halvårlige statusrapport

PS 103/18

Politisk møteplan 2019

PS 104/18

Kommunale gebyrer og priser for 2018 - Vann, avløp, renovasjon,
slamtømming, leie, parkering, båthavn, havn mv

PS 105/18

Årsbudsjett 2019, Økonomiplan 2019-2022

PS 106/18

Orientering om oppfølging etter rettssak

PS 107/18

Eventuelt formannskapet 14.11.2018

PS 98/18 Godkjenning av protokoll fra møte 17.10.2018
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 17.10.2018.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.11.2018
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 17.10.2018.

PS 99/18 Godkjenning av protokoll fra møte 07.11.2018

Ettersendt
13.11.2018

Ettersendt
09.11.2018

Ettersendt
08.11.2018

Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra ekstraordinært møte 07.11.2018.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.11.2018
Behandling:
PS 99/18 Godkjenning av protokoll fra møte 07.11.2018 ble ettersendt 13.11.2018

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra ekstraordinært møte 07.11.2018.

PS 100/18 Referatsaker formannskapet 14.11.2018
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.11.2018
Behandling:
Begge referatsakene blir fremmet som politisk sak i kommunestyret 22.11.2018.
RS 37/18 Høringssvar – Justering av politidistriktenes indre organisering som følge av kommunereformen.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
1) Formannskapet støtter politimesterens forslag om videreføring av Søgne og Songdalen
lensmannskontor som ett av to tjenestesteder i Kristiansand politistasjonsdistrikt
2) Formannskapet støtter politimesterens anbefaling om å komme tilbake til hvordan
organiseringen av politikontaktene skal være når Nye Kristiansand har avklart
organiseringen av det forebyggende arbeidet. Formannskapet anbefaler at det innledes et
samarbeid med politiet om hvordan det forebyggende arbeidet knyttet til
kriminalitetsforebygging lokalt skal organiseres i Nye Kristiansand.
Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Saken fremmes som politisk sak i kommunestyret.
Vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.
RS 37/18 Høringssvar – Justering av politidistriktenes indre organisering som følge av
kommunereformen:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
1) Formannskapet støtter politimesterens forslag om videreføring av Søgne og Songdalen
lensmannskontor som ett av to tjenestesteder i Kristiansand politistasjonsdistrikt
2) Formannskapet støtter politimesterens anbefaling om å komme tilbake til hvordan
organiseringen av politikontaktene skal være når Nye Kristiansand har avklart

organiseringen av det forebyggende arbeidet. Formannskapet anbefaler at det innledes
et samarbeid med politiet om hvordan det forebyggende arbeidet knyttet til
kriminalitetsforebygging lokalt skal organiseres i Nye Kristiansand.

RS 36/18 Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 - Søgne kommune 2015/2719
RS 37/18 Høringssvar - JUstering av politidistriktenes indre organisering som
følge av kommunereformen 2010/4381
PS 101/18 HMS - rapportering pr. 3 kvartal 2018
Rådmannens forslag til vedtak:
HMS-rapportering 3.kvartal 2018 tas til orientering

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 06.11.2018
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak:
HMS-rapportering 3.kvartal 2018 tas til orientering.
Innstilling:
HMS-rapportering 3.kvartal 2018 tas til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.11.2018
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
HMS-rapportering 3.kvartal 2018 tas til orientering.

PS 102/18 Elevombudets halvårlige statusrapport
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.11.2018

Behandling:
Elevombud Tone Martha Sødal orienterte.

Vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering.

PS 103/18 Politisk møteplan 2019
Rådmannens forslag til vedtak:
I 2019 holder eldrerådet, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Søgne Barne- og ungdomsråd,
administrasjonsutvalget, tjenesteutvalget, formannskapet, plan- og miljøutvalget og kommunestyret følgende
møter:
JANUAR
Onsdag 16.01.19
Onsdag 23.01.19
Torsdag 31.01.19
Mandag 28.01.19
Tirsdag 29.01.19
Onsdag 31.01.19

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

FEBRUAR
Tirsdag 05.02.19
Onsdag 06.02.19
Onsdag 13.02.19
Mandag 25.02.19
Tirsdag 26.02.19
Onsdag 27.02.19
Onsdag 27.02.19
Torsdag 28.02.19

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

MARS
Tirsdag 05.03.19
Onsdag 06.03.19
Onsdag 13.03.19
Onsdag 20.03.19
Torsdag 28.03.19

Administrasjonsutvalget
Tjenesteutvalget
Formannskapet
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret

APRIL
Mandag 01.04.19
Tirsdag 02.04.19
Tirsdag 02.04.19
Onsdag 03.04.19
Onsdag 03.04.19
Onsdag 10.04.19
Onsdag 24.04.19
Torsdag 25.04.18
Mandag 29.04.19
Tirsdag 30.04.19

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

MAI
Tirsdag 07.05.19
Onsdag 08.05.19
Onsdag 08.05.19

Administrasjonsutvalget (kun ved behov)
Tjenesteutvalget (kun ved behov)
Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)

Onsdag 15.05.19
Onsdag 22.05.19
Torsdag 23.05.19
Mandag 27.05.19
Tirsdag 28.05.19
Onsdag 29.05.19

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

JUNI
Tirsdag 04.06.19
Onsdag 05.06.19
Onsdag 12.06.19
Onsdag 19.06.19
Torsdag 20.06.19

Administrasjonsutvalget
Tjenesteutvalget
Formannskapet
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret

AUGUST
Onsdag 21.08.19
Onsdag 28.08.19
Torsdag 29.08.19

Formannskapet (kun ved behov)
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret (kun ved behov)

SEPTEMBER
Tirsdag 03.09.19
Onsdag 04.09.19
Onsdag 11.09.19
Onsdag 18.09.19
Mandag 23.09.19
Tirsdag 24.09.19
Onsdag 25.09.19
Torsdag 26.09.19

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

OKTOBER
Tirsdag 08.10.19
Onsdag 09.10.19
Onsdag 16.10.19
Onsdag 23.10.19
Onsdag 23.10.19
Mandag 28.10.19
Tirsdag 29.10.19
Torsdag 31.10.19

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

NOVEMBER
Tirsdag 05.11.19
Onsdag 06.11.19
Onsdag 20.11.19
Onsdag 27.11.19
Torsdag 28.11.19

Administrasjonsutvalget (kun ved behov)
Tjenesteutvalget (kun ved behov)
Plan- og miljøutvalget
Formannskapet (kun ved behov)
Kommunestyret (kun ved behov)

DESEMBER
Onsdag 11.12.18
Torsdag 19.12.18

Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret (kun ved behov)





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.
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.
Møteplan for 2019 revideres før sommerferien

Saksprotokoll i Eldrerådet - 08.10.2018
Behandling:
Ingen merknader.

innstilling:
Eldrerådet tar politisk møteplan 2019 til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.11.2018
Behandling:
Ordinært medlem Tom Løchen (H) tiltrådte møtet.
Til behandling forelå to innstillinger.
Innstilling fra administrasjonsutvalget:
Administrasjonsutvalget tar politisk møteplan 2019 til orientering. Uheldig at møter i Planutvalg og
Kommunestyret kun har en dags mellomrom.
Innstilling fra tjenesteutvalget:
Tjenesteutvalget vedtar rådmannens forslag til politisk møteplan for 2019 med følgende tilleggsforslag:
Det settes møter som oppsatt i politisk møteplan for 2019, og det gis informasjon om enheter og
kommunereformen underveis. Møte i januar og september avholdes kun ved behov.
I saksfremlegget fremkommer rådmannens forslag til vedtak:
I 2019 holder eldrerådet, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Søgne Barne- og ungdomsråd,
administrasjonsutvalget, tjenesteutvalget, formannskapet, plan- og miljøutvalget og kommunestyret følgende
møter:
JANUAR
Onsdag 16.01.19
Onsdag 23.01.19
Torsdag 31.01.19
Mandag 28.01.19
Tirsdag 29.01.19
Onsdag 31.01.19

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

FEBRUAR
Tirsdag 05.02.19
Onsdag 06.02.19
Onsdag 13.02.19
Mandag 25.02.19
Tirsdag 26.02.19

Administrasjonsutvalget (kun ved behov)
Tjenesteutvalget (kun ved behov)
Formannskapet (kun ved behov)
Eldrerådet
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Onsdag 27.02.19
Onsdag 27.02.19
Torsdag 28.02.19

Søgne barne- og ungdomsråd
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret (kun ved behov)

MARS
Tirsdag 05.03.19
Onsdag 06.03.19
Onsdag 13.03.19
Onsdag 20.03.19
Torsdag 28.03.19

Administrasjonsutvalget
Tjenesteutvalget
Formannskapet
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret

APRIL
Mandag 01.04.19
Tirsdag 02.04.19
Tirsdag 02.04.19
Onsdag 03.04.19
Onsdag 03.04.19
Onsdag 10.04.19
Onsdag 24.04.19
Torsdag 25.04.18
Mandag 29.04.19
Tirsdag 30.04.19

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

MAI
Tirsdag 07.05.19
Onsdag 08.05.19
Onsdag 08.05.19
Onsdag 15.05.19
Onsdag 22.05.19
Torsdag 23.05.19
Mandag 27.05.19
Tirsdag 28.05.19
Onsdag 29.05.19

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

JUNI
Tirsdag 04.06.19
Onsdag 05.06.19
Onsdag 12.06.19
Onsdag 19.06.19
Torsdag 20.06.19

Administrasjonsutvalget
Tjenesteutvalget
Formannskapet
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret

AUGUST
Onsdag 21.08.19
Onsdag 28.08.19
Torsdag 29.08.19

Formannskapet (kun ved behov)
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret (kun ved behov)

SEPTEMBER
Tirsdag 03.09.19
Onsdag 04.09.19
Onsdag 11.09.19
Onsdag 18.09.19
Mandag 23.09.19
Tirsdag 24.09.19
Onsdag 25.09.19
Torsdag 26.09.19

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

OKTOBER

Tirsdag 08.10.19
Onsdag 09.10.19
Onsdag 16.10.19
Onsdag 23.10.19
Onsdag 23.10.19
Mandag 28.10.19
Tirsdag 29.10.19
Torsdag 31.10.19

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

NOVEMBER
Tirsdag 05.11.19
Onsdag 06.11.19
Onsdag 20.11.19
Onsdag 27.11.19
Torsdag 28.11.19

Administrasjonsutvalget (kun ved behov)
Tjenesteutvalget (kun ved behov)
Plan- og miljøutvalget
Formannskapet (kun ved behov)
Kommunestyret (kun ved behov)

DESEMBER
Onsdag 11.12.18
Torsdag 19.12.18

Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret (kun ved behov)










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.
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.
Møteplan for 2019 revideres før sommerferien

Repr. Løchen (H):
Onsdag 31.01.2019 finnes ikke i kalenderen.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet et utsettelsesforslag.

Votering:


Utsettelsesforslaget fra FRP ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Saken utsettes til neste møte.

PS 104/18 Kommunale gebyrer og priser for 2018 - Vann, avløp, renovasjon,
slamtømming, leie, parkering, båthavn, havn mv
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Tilknytningsgebyr for vann for 2019 kr. 15.000 (uendret)
2. Tilknytningsgebyr for avløp for 2019 kr. 15.000 (uendret).

3. Årsgebyr vannforsyning: abonnementsgebyr kr. 1095,- og forbruksgebyret kr. 7,18 pr m3 (økt
med 228,- eks mva for en husstand med et forbruk på 170 m3 )
4. Årsgebyr avløp: abonnementsgebyr kr. 953,- og forbruksgebyret kr. 5,67,- pr m3 (redusert
med 1906- eks mva for en husstand med et forbruk på 170 m3)
5. ”Normalt” renovasjonsgebyr er i Avfall Sør styre vedtatt til kr. 3.140,- (ingen økning med
120 liters dunker ift 2018). Gebyrer for renovasjonstjenester fastsettes med utgangspunkt i
vedlegg 2.
6. Gebyr for hytterenovasjon holdes uendret 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. 32.148,- (endret)
9. Parkeringsavgift i Høllen:
 Timeavgift kr. 16 inkl. mva (uendret)
10. Gebyr for sesongleien i småbåthavn i 2019 holdes på samme nivå som 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 – 3.500,11. Leie av kommunal kai/havn/lager/parkering/strøm økes med KPI tilvarende 2,5 %:
 Årlig kaileie settes til kr. 1781,18,-/m og år (endret)
 Døgnpris sporadiske anløp kommunale kaier – kr. 23,48/meter og døgn (endret)
 Leie lager/bod – 706,22/ m2 og år (endret)
 Leie parkeringsplass personbil kr. 1973,95 pr år (endret)
 Strøm via kommunal måler 1,00/kWh (uendret)
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 151,29
(endret)
 Forringelsesgebyr trenching/slissing mv pr. oppmålt meter (det faktureres min. 10 m)
– kr 151,29 (endret)
 Utleie kommunal veggrunn til riggplass mv kr/m2/døgn – kr 3,08 (endret)
13. Gebyr for feiing/tilsyn settes til 191,20,- (satt ned kr. 100,-).
14. Reviderte handlingsplaner for vann og avløp godkjennes.
Til ovennevnte gebyrer tillegges merverdiavgift om ikke annet er spesifisert.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.11.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
15. Tilknytningsgebyr for vann for 2019 kr. 15.000 (uendret)
16. Tilknytningsgebyr for avløp for 2019 kr. 15.000 (uendret).
17. Årsgebyr vannforsyning: abonnementsgebyr kr. 1095,- og forbruksgebyret kr. 7,18 pr m3 (økt med
228,- eks mva for en husstand med et forbruk på 170 m3 )
18. Årsgebyr avløp: abonnementsgebyr kr. 953,- og forbruksgebyret kr. 5,67,- pr m3 (redusert med 1906eks mva for en husstand med et forbruk på 170 m3)
19. ”Normalt” renovasjonsgebyr er i Avfall Sør styre vedtatt til kr. 3.140,- (ingen økning med 120 liters
dunker ift 2018). Gebyrer for renovasjonstjenester fastsettes med utgangspunkt i vedlegg 2.
20. Gebyr for hytterenovasjon holdes uendret til kr. 1345,50
21. Slamrenovasjon: Gebyrer etter tabell 1 i saksframlegget.
22. 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. 32.148,- (endret)
23. Parkeringsavgift i Høllen:
 Timeavgift kr. 16 inkl. mva (uendret)
24. Gebyr for sesongleien i småbåthavn i 2019 holdes på samme nivå som 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 – 3.500,25. Leie av kommunal kai/havn/lager/parkering/strøm økes med KPI tilvarende 2,5 %:
 Årlig kaileie settes til kr. 1781,18,-/m og år (endret)
 Døgnpris sporadiske anløp kommunale kaier – kr. 23,48/meter og døgn (endret)
 Leie lager/bod – 706,22/ m2 og år (endret)
 Leie parkeringsplass personbil kr. 1973,95 pr år (endret)
 Strøm via kommunal måler 1,00/kWh (uendret)
26. Gebyrer i tilknytning til kommunale veier, gater mv økes med KPI 2,5 %:
 Forringelsesgebyr graving pr. oppmålt m2 (det faktureres min. 10 m2) – kr 151,29 (endret)
 Forringelsesgebyr trenching/slissing mv pr. oppmålt meter (det faktureres min. 10 m) – kr
151,29 (endret)
 Utleie kommunal veggrunn til riggplass mv kr/m2/døgn – kr 3,08 (endret)
27. Gebyr for feiing/tilsyn settes til 191,20,- (satt ned kr. 100,-).

28. Reviderte handlingsplaner for vann og avløp godkjennes.
Til ovennevnte gebyrer tillegges merverdiavgift om ikke annet er spesifisert.

Repr. Andersen (H) fremmet felles protokolltilførsel:
Formannskapet legger press på Avfall Sør om at containeren med hytterenovasjon skal være fast årlig ved
Røsstad, krysset ved Frøysland.
Repr. Lunde (AP) fremmet endringsforslag vedr punkt 10:
Gebyr for sesongleie i småbåthavn i 2019 reduseres med kr 1000,- med sikte på å komme fellesnemdas
anbefaling om harmonisering i møte.
Inndekning kommer man tilbake til ved budsjett, eventuelt ved å dekke inn over disposisjonsfond.
Votering:
 Endringsforslag fra AP til rådmannens forslag punkt 10 ble enstemmig vedtatt.
 Rådmannens forslag (unntatt punkt 10) ble enstemmig vedtatt.
Innstilling:
1. Tilknytningsgebyr for vann for 2019 kr. 15.000 (uendret)
2. Tilknytningsgebyr for avløp for 2019 kr. 15.000 (uendret).
3. Årsgebyr vannforsyning: abonnementsgebyr kr. 1095,- og forbruksgebyret kr. 7,18 pr m3 (økt
med 228,- eks mva for en husstand med et forbruk på 170 m3 )
4. Årsgebyr avløp: abonnementsgebyr kr. 953,- og forbruksgebyret kr. 5,67,- pr m3 (redusert med
1906- eks mva for en husstand med et forbruk på 170 m3)
5. ”Normalt” renovasjonsgebyr er i Avfall Sør styre vedtatt til kr. 3.140,- (ingen økning med 120
liters dunker ift 2018). Gebyrer for renovasjonstjenester fastsettes med utgangspunkt i vedlegg
2.
6. Gebyr for hytterenovasjon holdes uendret 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. 32.148,- (endret)
9. Parkeringsavgift i Høllen:
 Timeavgift kr. 16 inkl. mva (uendret)
10. Gebyr for sesongleien i småbåthavn i 2019 holdes på samme nivå som 2018. Faktureres uten
mva:
 Sesongleie (1/4-31/10) 3,0 meter – 7.654, Sesongleie (1/4-31/10) 3,5 meter – 9.092, Sesongleie (1/4-31/10) 4,0 meter – 10.541, Sesongleie (1/4-31/10) 5,0 meter – 13.427, Vinterfortøyning 3,0 meter – 1.100, Vinterfortøyning 3,5 meter – 1.450, Vinterfortøyning 4,0 meter – 1.800, Vinterfortøyning 5,0 meter – 2.500,-

11. Leie av kommunal kai/havn/lager/parkering/strøm økes med KPI tilvarende 2,5 %:
 Årlig kaileie settes til kr. 1781,18,-/m og år (endret)
 Døgnpris sporadiske anløp kommunale kaier – kr. 23,48/meter og døgn (endret)
 Leie lager/bod – 706,22/ m2 og år (endret)
 Leie parkeringsplass personbil kr. 1973,95 pr år (endret)
 Strøm via kommunal måler 1,00/kWh (uendret)
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 151,29
(endret)
 Forringelsesgebyr trenching/slissing mv pr. oppmålt meter (det faktureres min. 10 m) –
kr 151,29 (endret)
 Utleie kommunal veggrunn til riggplass mv kr/m2/døgn – kr 3,08 (endret)
13. Gebyr for feiing/tilsyn settes til 191,20,- (satt ned kr. 100,-).
14. Reviderte handlingsplaner for vann og avløp godkjennes.
Til ovennevnte gebyrer tillegges merverdiavgift om ikke annet er spesifisert.
Inndekning for reduksjon av sats i punkt 10 kommer man tilbake til ved budsjett, eventuelt ved å
dekke inn over disposisjonsfond.

PS 105/18 Årsbudsjett 2019, Økonomiplan 2019-2022
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar økonomiplanen for 2019-2022. Driftsrammer og investeringsbudsjett
for 2019 i økonomiplanen 2019-2022 er kommunens årsbudsjett for 2019.
2. Kommunestyret vedtar å skrive ut eiendomsskatt i hele Søgne kommune i 2019, med 2
promille av takstgrunnlaget på hver eiendom med reduksjonsfaktor på 15% og 900.000
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 2019.
4. Kommunestyret gir fullmakt til lånefinansiering til investeringer ihht. tabell 2A i
saksfremstillingen. Låneopptak for å finansiere investeringer i budsjettet for 2019 kan utgjøre
inntil 196.627.000 kroner. I tillegg til overnevnte lån opptas lån i Husbanken til startlån for
videre utlån med inntil 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.
6. Rådmannen gis fullmakt til å harmonisere gebyr/betalingssatser i 2019 der det er praktisk
mulig.
Bakgrunn for saken:
Forslaget bygger på Regjeringens forslag til statsbudsjett. Om nødvendig vil rådmannen fremme et
revidert forslag ut fra behandlingen i Stortinget.
Nedenfor er de obligatoriske budsjettskjemaene som skal vedtas for økonomiplanen 2019-2022 med
driftsrammene for årsbudsjett for 2019 til de ulike enhetene i tillegg til inntektsforutsetninger og
finans. I tillegg kommer rådmannens forslag til investeringer med finansiering. Nærmere beskrivelse

av rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 og årsbudsjett for 2019 fremgår av vedlagte
dokument.

Saksutredning:
Driftsbudsjett
Budsjettskjema 1A:

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 13.11.2018
Behandling:
Ingen merknader.

Innstilling:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.11.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag:
7. Kommunestyret vedtar økonomiplanen for 2019-2022. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2019
i økonomiplanen 2019-2022 er kommunens årsbudsjett for 2019.
8. Kommunestyret vedtar å skrive ut eiendomsskatt i hele Søgne kommune i 2019, med 2 promille av
takstgrunnlaget på hver eiendom med reduksjonsfaktor på 15% og 900.000 kroner i bunnfradrag per
boenhet for boliger og fritidsboliger.
9. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving
av skatt i budsjettåret 2019.
10. Kommunestyret gir fullmakt til lånefinansiering til investeringer ihht. tabell 2A i saksfremstillingen.
Låneopptak for å finansiere investeringer i budsjettet for 2019 kan utgjøre inntil 196.627.000 kroner. I
tillegg til overnevnte lån opptas lån i Husbanken til startlån for videre utlån med inntil 10.000.000
kroner.
11. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette satser for finansiering av ikke-kommunale barnehager i tråd
med forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager.
12. Rådmannen gis fullmakt til å harmonisere gebyr/betalingssatser i 2019 der det er praktisk mulig.
Repr. Lunde (AP) fremmet forslag:
Saken tas foreløpig til orientering, og sendes til behandling i tjenesteutvalget.

Votering:



Forslag fra AP ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Saken tas foreløpig til orientering, og sendes til behandling i tjenesteutvalget.

PS 106/18 Orientering om oppfølging etter rettssak
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.10.2018
Behandling:
Rådmannen informerte på generelt grunnlag.
Møtet ble lukket med hjemmel i Kommuneloven § 31.3, Off.l.§ 13
jfr Forvaltningsloven § 13.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering.
Votering:
Rådmannens forslag vedtatt enstemmig.
Vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.11.2018
Behandling:
Det ble enstemmig vedtatt å lukke møtet med hjemmel i kommuneloven § 31.3, Off.l.§ 13
jfr Forvaltningsloven § 13, Off.l.§ 23.

Vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering.

PS 107/18 Eventuelt formannskapet 14.11.2018

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.11.2018


Oppfølging etter behandling av RS 34/18 Oversendelse av endelig rapport fra tilsyn med tjenester
til utviklingshemmede i formannskapets møte 17.10.2018.

Orientering ved kommunelege Frank Andersen.


Repr. Andersen (FRP) stilte spørsmål ved mobildekning i kommunen.
Rådmannen og IT-leder Kenneth Fedog orienterte. Administrasjonen svarte på spørsmål om
merkostnader ved å øke antall master fra 2 til 3.



Repr. Terkelsen (FRP) bad om tilgang til usladdet granskningsrapport fra Kluge.
Ordfører Hilde (AP) stilte spørsmål til formannskapet vedrørende vurdering av hvorvidt den
offentlige versjonen av granskningsrapport fra Kluge skal publiseres med møteinnkalling til
neste kommunestyremøte. Kommunestyrerepresentantene får en u.off. versjon på rødt papir
samtidig med møteinnkallingen.
Protokolltilførsel fra AP (ordfører Hilde)
Innkalling utsettes frem til offentlig versjon foreligger.
Varaordfører får tilgang til u.off versjon umiddelbart etter formannskapsmøtet.



Spørsmål om støtte til Søgne kajakk klubb ved repr. Kleivset (KRF).
Rådmannen besvarer spørsmålet i neste møte.



Oppfølging av spørsmål vedr lysløype rundt Kvernhusvannet.
Kommunalsjef Tofte orienterte om kostnader.



Orientering ved kommunalsjef Tofte vedr nytt kryss på dagens E39 på Kjelland og regulering
av samlevei gjennom nytt boligfelt på Kjellandsheia. Spørsmål om kommunen skal finansiere
felles regulering gjennom området. Formannskapet gav sin tilslutning til dette.

