SØGNE
KOMMUNE
Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Formannskapet
Kommunestyresalen Søgne rådhus
28.11.2018
09:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Astrid Margrethe Hilde
Leder
Arild Ernst Berge
Medlem
Egel Terkelsen
Nestleder
Tom Løchen
Medlem
Jack Andersen
Medlem
Torfinn Kleivset
Medlem
Per Kjær
Medlem

Representerer
AP
V
FRP
H
H
KRF
SV

Forfall faste medlemmer:
Navn
Bjørn Egeli
Aslaug Bakke

Representerer
AP
AP

Funksjon
MEDL
MEDL

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Paul Magne Lunde
Aslaug Bakke
Heidi Johansen
Bjørn Egeli
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kim Høyer Holum
Torkjell Tofte
Jon Wergeland
Svein Resset

Representerer
AP
AP

Stilling
Rådmann
Kommunalsjef teknisk
Kommunalsjef oppvekst
Kommunalsjef helse og omsorg

I forkant av ordinært møte i formannskapet ble det avhold en ekstraordinær generalforsamling for
Songvaar Vekst AS.
Kl 09:15 – 09:45

Besøk av Vest Agder krisesenter.
Orientering v/ administrativ leder Siv Gjertsen

Av 9 medlemmer var 9 til stede inkludert møtende vararepresentanter.
Sakskartet datert 20.11.2018 ble sist oppdatert 25.11.2018, og omfatter PS 108/18 - PS 115/18.
RS 40/18, PS 114/18 samt vedlegg til PS 112/18 ble ettersendt 25.11.2018.
Ingen merknader til sakskart eller innkalling.

Habilitet
 PS 111/18 Sak i tjenesteutvalget 09.05.18 – anskaffelse av buss tilpasset rullestolbrukere
Det ble reist habilitetsspørsmål for vararepresentant Johansen (H) jf. Kommuneloven § 40, da hun tidligere
har deltatt i saksforberedelse som leder av Søgne frivilligsentral.
Representanten ble erklært inhabil og fratrådte møtet.

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

Saksnr

Innhold

PS 108/18

Godkjenning av protokoll fra møte 14.11.2018

PS 109/18

Referatsaker formannskapet 28.11.2018

RS 38/18

Søknad om driftstilskudd - Stiftelsen Arkivet

RS 39/18

Særutskrift Eventuelt 13.11.2018

RS 40/18

Varsel om oppstart av utredningsarbeid - Regional
kraftsystemutredning for Agder 2020 - 2039

PS 110/18

Politisk møteplan 2019

PS 111/18

Sak i tjenesteutvalget 09.05.18 - anskaffelse av buss tilpasset
rullestolbrukere

PS 112/18

Rullering av idrettens handlingsprogram i Søgne for 2019-2022

PS 113/18

Årsbudsjett 2019, Økonomiplan 2019-2022

PS 114/18

Høringsuttalelse - Lokal inntaks- og formidlingsforskrift for Agder
fylkeskommune

PS 115/18

Eventuelt formannskapet 28.11.2018

PS 108/18 Godkjenning av protokoll fra møte 14.11.2018
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 14.11.2018.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2018
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 14.11.2018.

PS 109/18 Referatsaker formannskapet 28.11.2018
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2018

Ettersendt
25.11.2018

Vedlegg
ettersendt
25.11.2018
Ettersendt
25.11.2018

Behandling:
RS 38/18 Søknad om driftstilskudd – Stiftelsen Arkivet 2018/72
Forslag fra ordfører Hilde (AP):
Søgne kommune støtter stiftelsen Arkivet med kr 25.000,- for 2019.
Inndekning tas fra disposisjonsfond.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Søgne kommune støtter stiftelsen Arkivet med kr 25.000,- for 2019.
Inndekning tas fra disposisjonsfond.
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

RS 38/18 Søknad om driftstilskudd - Stiftelsen Arkivet 2018/72
RS 39/18 Særutskrift Eventuelt 13.11.2018 2015/2721
RS 40/18 Varsel om oppstart av utredningsarbeid - Regional
kraftsystemutredning for Agder 2020 - 2039 2013/2210
PS 110/18 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
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

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2018
Behandling:
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

Administrasjonsutvalget (kun ved behov)

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

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
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

Administrasjonsutvalget
Tjenesteutvalget
Formannskapet
Plan- og miljøutvalget
Eldrerådet
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Onsdag 25.09.19
Torsdag 26.09.19

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

Protokolltilførsel fra repr. Terkelsen (FRP):
Komplett oversikt over politiske møter på kommunens hjemmesider oppdateres med møtedato for
fellesnemnda, partssammensatt utvalg og arbeidsutvalget i K3.

Votering:


Innstilling fra tjenesteutvalg og administrasjonsutvalget ble enstemmig vedtatt, inklusivt korrigering
av møtedato fra onsdag 31.01.2019 til onsdag 30.01.2019.

Innstilling:
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

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

Onsdag 30.01.19

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
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

Administrasjonsutvalget
Tjenesteutvalget

Onsdag 11.09.19
Onsdag 18.09.19
Mandag 23.09.19
Tirsdag 24.09.19
Onsdag 25.09.19
Torsdag 26.09.19

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

PS 111/18 Sak i tjenesteutvalget 09.05.18 - anskaffelse av buss tilpasset
rullestolbrukere
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune prioriterer ikke innkjøp av ny buss i kommende økonomiplanperiode.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 20.11.2018
Behandling:
Habilitet:
Det ble reist habilitetsspørsmål for representant Heidi Johansen (AP) i sak

PS 59/18 Sak i tjenesteutvalget 09.05.18 - anskaffelse av buss tilpasset rullestolbrukere
Vedtak: Heidi Johansen erklæres inhabil i saken. Hun fratrer møtet under avstemning i saken.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune prioriterer ikke innkjøp av ny buss i kommende økonomiplanperiode.
Felles forslag fra FrP, AP, H, SP og Krf:
Tjenesteutvalget innstiller:
Kommunestyret mener det er positivt at Søgne kommune bidrar til en minibuss, som tar rullestolsbrukere, og vil signalisere et kommunalt tilskudd. Kommunestyret ber Frivilligsentralen arbeide
videre med saken i samarbeid med Seniorsenteret og administrasjonen i kommunen. Ny politisk sak
fremlegges med forslag til driftsavtaler, ansvarsfordeling og eierskap.
Votering: Det var åtte stemmeberettigede til stede – fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Tjenesteutvalget innstiller:
Kommunestyret mener det er positivt at Søgne kommune bidrar til en minibuss, som tar rullestolsbrukere, og vil signalisere et kommunalt tilskudd. Kommunestyret ber Frivilligsentralen arbeide
videre med saken i samarbeid med Seniorsenteret og administrasjonen i kommunen. Ny politisk sak
fremlegges med forslag til driftsavtaler, ansvarsfordeling og eierskap.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2018
Behandling:
Det ble reist habilitetsspørsmål for vararepresentant Johansen (H) jf. Kommuneloven § 40, da hun tidligere
har deltatt i saksforberedelse som leder av Søgne frivilligsentral.
Representanten ble erklært inhabil og fratrådte møtet.
Til behandling forelå innstilling fra tjenesteutvalget:
Kommunestyret mener det er positivt at Søgne kommune bidrar til en minibuss, som tar rullestols-brukere, og
vil signalisere et kommunalt tilskudd. Kommunestyret ber Frivilligsentralen arbeide videre med saken i
samarbeid med Seniorsenteret og administrasjonen i kommunen. Ny politisk sak fremlegges med forslag til
driftsavtaler, ansvarsfordeling og eierskap.
Ordfører Hilde (AP) fremmet endringsforslag:
Endring i innstilling fra tjenesteutvalget: «Kommunestyret» endres til «formannskapet».
Votering:
 Endringsforslag fra AP ble enstemmig vedtatt.
 Innstilling fra tjenesteutvalget med endringer ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Formannskapet mener det er positivt at Søgne kommune bidrar til en minibuss, som tar rullestolsbrukere, og vil signalisere et kommunalt tilskudd. Formannskapet ber Frivilligsentralen arbeide videre

med saken i samarbeid med Seniorsenteret og administrasjonen i kommunen. Ny politisk sak
fremlegges med forslag til driftsavtaler, ansvarsfordeling og eierskap.

PS 112/18 Rullering av idrettens handlingsprogram i Søgne for 2019-2022
Rådmannens forslag til vedtak:
1.
Kommunestyret slutter seg til forslaget til handlingsprogram 2019-2022 for idrettsanlegg i Søgne hva
angår ordinære anlegg og nærmiljøanlegg som ønskes realisert, samt prioriteringsrekkefølgen av disse.
2.
Kommunestyret yter følgende idrettsplantilskudd for 2019:
Kunstgress 5er bane 1 (Kjellandsheia velforening) kr 100.000.
Kunstgress 5er bane 2 (kjellandsheia velforening) kr 100.000.
Pump track bane (Kjellandsheia velforening) kr 200.000.
3.
Kommunestyret ber om at fylkeskommunen utbetaler spillemidler (oppgitt i ca. kr beløp) til Søgne for
2019 i denne prioriterte rekkefølgen:
Ordinære anlegg:
1. Rehabilitering ventilasjonsanlegg Nygårdshallen kr 623.000.
2. Rehabilitering kunstgressbane1 kr 1.000.000.
3. Via Ferrata kr 154.000
4. Idrettshall Lunde kr 5.500.000.
5. Sosialt rom Lundehallen kr 400.000.
6. Skytebane 100 m kr 515.000.
7. Skytebane 200 m kr 515.000.
8. Skytterklubbhus kr 1.057.000.
9. Turkart Ny-Hellesund kr 86.000.
10. Orienteringskart Lohneheia kr 34.000.
Nærmiljøanlegg:
1. 5 stk. skoleanlegg til sammen kr 1.683.000.
2. Sandvolleyballbane Oftenes kr 85.000.
3. Kunstgress 5er bane I Kjellandsheia kr 300.000.
4. Kunstgress 5er bane II Kjellandsheia kr 300.000.
5. Pump track bane Kjellandsheia kr 300.000.
6. Trampolinepark Kjellandsheia kr 300.000.

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 - 20.11.2018
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak:
1.
Kommunestyret slutter seg til forslaget til handlingsprogram 2019-2022 for idrettsanlegg i Søgne hva
angår ordinære anlegg og nærmiljøanlegg som ønskes realisert, samt prioriteringsrekkefølgen av disse.
2.
Kommunestyret yter følgende idrettsplantilskudd for 2019:
Kunstgress 5er bane 1 (Kjellandsheia velforening) kr 100.000.
Kunstgress 5er bane 2 (kjellandsheia velforening) kr 100.000.
Pump track bane (Kjellandsheia velforening) kr 200.000.
3.
Kommunestyret ber om at fylkeskommunen utbetaler spillemidler (oppgitt i ca. kr beløp) til Søgne for
2019 i denne prioriterte rekkefølgen:
Ordinære anlegg:
1. Rehabilitering ventilasjonsanlegg Nygårdshallen kr 623.000.
2. Rehabilitering kunstgressbane1 kr 1.000.000.
3. Via Ferrata kr 154.000
4. Idrettshall Lunde kr 5.500.000.
5. Sosialt rom Lundehallen kr 400.000.
6. Skytebane 100 m kr 515.000.
7. Skytebane 200 m kr 515.000.
8. Skytterklubbhus kr 1.057.000.
9. Turkart Ny-Hellesund kr 86.000.
10. Orienteringskart Lohneheia kr 34.000.
Nærmiljøanlegg:
1. 5 stk. skoleanlegg til sammen kr 1.683.000.
2. Sandvolleyballbane Oftenes kr 85.000.
3. Kunstgress 5er bane I Kjellandsheia kr 300.000.
4. Kunstgress 5er bane II Kjellandsheia kr 300.000.
5. Pump track bane Kjellandsheia kr 300.000.
6. Trampolinepark Kjellandsheia kr 300.000.

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.

I forbindelse med behandlingen av saken fremkom at det foreligger noen uklarheter hva gjelder
beløp - og størrelsen på tilskudd. Administrasjonen vil se nærmere på dette.
Votering: Enstemmig vedtatt.
Innstilling: Tjenesteutvalget gir sin tilslutning til rådmannens forslag til vedtak.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2018
Behandling:
Rådmannen korrigerte tall i forslagspunkt nr 3 i møtet. Korrigerte tall fremkommer i innstillingen til
kommunestyret. Korrigert saksfremlegg publiseres i mappen «Andre dokumenter».
Til behandling forelå innstilling fra tjenesteutvalget:
Tjenesteutvalget gir sin tilslutning til rådmannens forslag til vedtak.
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret slutter seg til forslaget til handlingsprogram 2019-2022 for idrettsanlegg i Søgne hva angår
ordinære anlegg og nærmiljøanlegg som ønskes realisert, samt prioriteringsrekkefølgen av disse.
2.
Kommunestyret yter følgende idrettsplantilskudd for 2019:
Kunstgress 5er bane 1 (Kjellandsheia velforening) kr 100.000.
Kunstgress 5er bane 2 (kjellandsheia velforening) kr 100.000.
Pump track bane (Kjellandsheia velforening) kr 200.000.
3.
Kommunestyret ber om at fylkeskommunen utbetaler spillemidler (oppgitt i ca. kr beløp) til Søgne for 2019 i
denne prioriterte rekkefølgen:
Ordinære anlegg:
1. Rehabilitering ventilasjonsanlegg Nygårdshallen kr 623.000.
2. Rehabilitering kunstgressbane1 kr 1.000.000.
3. Via Ferrata kr 154.000
4. Idrettshall Lunde kr 5.500.000.
5. Sosialt rom Lundehallen kr 400.000.
6. Skytebane 100 m kr 515.000.
7. Skytebane 200 m kr 515.000.
8. Skytterklubbhus kr 1.057.000.
9. Turkart Ny-Hellesund kr 86.000.
10. Orienteringskart Lohneheia kr 34.000.
Nærmiljøanlegg:
1. 5 stk. skoleanlegg til sammen kr 1.683.000.
2. Sandvolleyballbane Oftenes kr 85.000.
3. Kunstgress 5er bane I Kjellandsheia kr 300.000.
4. Kunstgress 5er bane II Kjellandsheia kr 300.000.
5. Pump track bane Kjellandsheia kr 300.000.
6. Trampolinepark Kjellandsheia kr 300.000.
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.
Protokolltilførsel fra repr. Terkelsen (FRP):
Ordet «naturgress» strykes i saksutredningens tabell fordi det var usikkert hva slags dekke som vil velges i en
senere sak.
Hele formannskapet gav sin tilslutning til dette.

Repr. Lunde (AP) fremmet fellesforslag fra AP og H:
5.
Det skal legges til rette for at Søgne fotballklubb kan bygge ny innendørs fotballhall.
Videre skal det jobbes videre med å legge til rette for svømmehall samt ishall.

Repr. Terkelsen (FRP) fremmet endringsforslag på rekkefølge i punkt 3:
3.
Kommunestyret ber om at fylkeskommunen utbetaler spillemidler (oppgitt i ca. kr beløp) til Søgne
for 2019 i denne prioriterte rekkefølgen:
Ordinære anlegg:
1. Rehabilitering ventilasjonsanlegg Nygårdshallen kr 623.000.
2. Rehabilitering kunstgressbane1 kr 1.000.000.
3. Via Ferrata kr 154.000
4. Skytebane 100 m kr 515.000.
5. Skytebane 200 m kr 515.000.
6. Skytterklubbhus kr 1.057.000.
7. Idrettshall Lunde kr 5.500.000.
8. Sosialt rom Lundehallen kr 400.000.
9. Turkart Ny-Hellesund kr 86.000.
10. Orienteringskart Lohneheia kr 34.000.
Votering:
 Rådmannens forslag til rekkefølge i punkt 3 ble satt opp mot FRPs forslag til rekkefølge i punkt 3.
Rådmannens forslag ble vedtatt med 8 mot 1 (FRP) stemmer.
 Fellesforslag fra AP og H punkt 5. ble enstemmig vedtatt.
 Rådmannens forslag med de vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Kommunestyret slutter seg til forslaget til handlingsprogram 2019-2022 for idrettsanlegg i Søgne hva
angår ordinære anlegg og nærmiljøanlegg som ønskes realisert, samt prioriteringsrekkefølgen av disse.
2.
Kommunestyret yter følgende idrettsplantilskudd for 2019:
Kunstgress 5er bane 1 (Kjellandsheia velforening) kr 100.000.
Kunstgress 5er bane 2 (kjellandsheia velforening) kr 100.000.
Pump track bane (Kjellandsheia velforening) kr 200.000.
3.
Kommunestyret ber om at fylkeskommunen utbetaler spillemidler (oppgitt i ca. kr beløp) til Søgne for
2019 i denne prioriterte rekkefølgen:
Ordinære anlegg:
1. Rehabilitering ventilasjonsanlegg Nygårdshallen kr 623.000.
2. Rehabilitering kunstgressbane1 kr 1.000.000.
3. Via Ferrata kr 154.000
4. Idrettshall Lunde kr 5.500.000.

5. Sosialt rom Lundehallen kr 400.000.
6. Skytebane 100 m kr 515.000.
7. Skytebane 200 m kr 515.000.
8. Skytterklubbhus kr 1.057.000.
9. Turkart Ny-Hellesund kr 86.000.
10. Orienteringskart Lohneheia kr 34.000.
Nærmiljøanlegg:
1. 6 stk. skoleanlegg til sammen kr 842.000.
2. Sandvolleyballbane Oftenes kr 85.000.
3. Kunstgress 5er bane I Kjellandsheia kr 538.000.
4. Kunstgress 5er bane II Kjellandsheia kr 538.000.
5. Pump track bane Kjellandsheia kr 600.000.
6. Trampolinepark Kjellandsheia kr 435.000.
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.
5.
Det skal legges til rette for at Søgne fotballklubb kan bygge ny innendørs fotballhall.
Videre skal det jobbes videre med å legge til rette for svømmehall samt ishall.

PS 113/18 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 Formannskapet - 28.11.2018
Behandling:
Rådmannen orienterte.
Til behandling forelå innstilling fra tjenesteutvalget:
Tjenesteutvalget tar rådmannens forslag til vedtak til orientering.
Tjenesteutvalget har tilleggsforslag:
Tjenesteutvalget innstiller til formannskapet å øke bunnfradraget fra kr 900 000,- til kr 1 000 000, - i
forbindelse med eiendomsskatten.
Endringer i forhold til rådmannens forslag:
1
200.000 settes av til aktiviteter og ernæring i enhet for institusjonstjenester
Tjenesteutvalget får presentert en sak om hvordan midlene anvendes innen februar. I tillegg bør det
utarbeides en søknad om midler fra reformen "leve hele livet"
2

Det settes av kr. 100.000 til brukerråd i omsorgstjenestene.
Målet er en ombudsordning som på sikt vil være et viktig signal i Nye Kristiansand kommune.
Midlene vil kunne starte et arbeid i Søgne som innebærer en formalisering med et brukerråd i vår
egen omsorgstjeneste.»

3

Det bevilges et ekstrabeløp til Agder folkehøyskole i jubileumsåret 2019 på kr. 50.000. Utbetaling i
2019 vil dermed være kr. 70.000
Inndekning: Rådmannen bes vurdere om inndekning enten foretas med en reduksjon av driftsmidler i
investeringsbudsjettet, eller en økning av disposisjonsfondet.

Repr. Terkelsen (FRP) fremmet verbalforslag:

1. Under forutsetning om at regjeringens forslag til statsbudsjett vedrørende eiendomsskatt blir
vedtatt, iverksetter Søgne/Songdalen/Kristiansand omtaksering av nødvendige objekter med mål
om at nytt og lavere grunnlag skal gjelde fra 2020.
2. Eiendomsskatten reduseres årlig i de kommende økonomiplaner for å tas bort innen 2026 i Nye
Kristiansand.
Repr. Lunde (AP) fremmet fellesforslag fra AP og MDG:

Rådmannens forslag med følgende endringer:

Drift
Reversere forelåtte kutt i
skolesektoren
Barnetrygd holdes utenfor ved
beregning av sosialhjelp
Redusere utleietakster for
kommunale båtplasser i Solta
Tilskudd til "Sanger om Søgne"
Aktiviteter/ernæring i enhet for
institusjonstjenester
Opprettelse av brukerråd i
omsorgstjenestene
Ekstrabevilgning til Agder
Folkehøgskole
Reduksjon i post 7.26 "Øvrige
ansvar sentraladministrasjonen"
Reduksjon i vedlikeholdsbuffer
Redusere bunnfradraget i
eiendomsskatt fra 900.000 til
500.000
Redusert politisk møteaktivitet
2019
Sum drift (reduserer bruken av
disposisjonsfondet):
Investering
Redusere/utsette asfaltering
kommunal vei
Redusere/utsette grusing
kommunal vei
Sum investering (reduserer
bruken av disposisjonsfondet):

2019

2020

2021

2022

kr 4 000 000

kr 4 000 000

kr 4 000 000

kr 4 000 000

kr 1 000 000

kr 1 000 000

kr 1 000 000

kr 1 000 000

kr 200 000
kr 180 000

kr 200 000
kr 0

kr 200 000
kr 0

kr 200 000
kr 0

kr 200 000

kr 200 000

kr 200 000

kr 200 000

kr 100 000

kr 100 000

kr 100 000

kr 100 000

kr 50 000

kr 0

kr 0

kr 0

-kr 1 000 000
-kr 1 000 000

-kr 1 000 000
-kr 1 000 000

-kr 1 000 000
-kr 1 000 000

-kr 1 000 000
-kr 1 000 000

-kr 4 000 000

-kr 4 000 000

-kr 4 000 000

-kr 4 000 000

-kr 500 000

kr 0

kr 0

kr 0

-kr 770 000

-kr 500 000

-kr 500 000

-kr 500 000

-kr 1 700 000

kr 0

kr 0

kr 0

-kr 400 000

kr 0

kr 0

kr 0

-kr 2 100 000

kr 0

kr 0

kr 0

Repr. Kjær (SV) fremmet rådmannens forslag med følgende endringer:
Drift:
Barnetrygd holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp. Kr 1 000 000,Tilskudd «Sanger om Søgne». Kr 180 000,Inndekning fra post finansiering av investering, kr 1 180 000,-).
Investering:
Styrke SGP som kultursenter. Kr 2 000 000,Tas fra disposisjonsfondet, kr 2 000 000,Repr. Kleivset (KRF) fremmet verbalforslag:

Søgne kommune vil vurdere å være med å finansiere inntil 2 VTA plasser ved Songvaar fra og med 2019 når
NAV/ Stat foretar nye tildelinger til kommunene er avklart.
Vi ber om en egen sak på dette i 2019.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet fellesforslag fra Krf, H, V, FrP

Formannskapet vedtar Rådmannens forslag til vedtak med følgende endringer.
1
200.000 settes av til aktiviteter og ernæring i enhet for institusjonstjenester
Tjenesteutvalget får presentert en sak om hvordan midlene anvendes innen februar. I tillegg bør det
utarbeides en søknad om midler fra reformen "leve hele livet"
2
Det settes av kr. 100.000 til brukerråd i omsorgstjenestene.
Målet er en ombudsordning som på sikt vil være et viktig signal i Nye Kristiansand kommune. Midlene
vil kunne starte et arbeid i Søgne som innebærer en formalisering med et brukerråd i vår egen
omsorgstjeneste.»
3
Det bevilges et ekstrabeløp til Agder folkehøyskole i jubileumsåret 2019 på kr. 50.000. Utbetaling i 2019
vil dermed være kr. 70.000
Inndekning foretas ved å redusere overføringer fra drift til investeringer.
Repr. Løchen (H) fremmet tilleggsforslag:
Formannskapet innstiller til kommunestyret om å øke bunnfradraget fra kr. 900 000,- til 1 000 000,- i
forbindelse med eiendomsskatt.
Dekning tas fra disposisjons fondet.
Repr. Andersen (H) fremmet verbalforslag:
Vi ber om at det utarbeides komplett kostnadsramme for nødvendige master til bredbånd nord for E 39.
Votering:
 Tilleggsforslag fra H (Løcken) falt med 6 mot 3 (H og FRP) stemmer
 Fellesforslag fra Krf, H, V, FrP ble vedtatt med 5 (V, H, FRK, Krf)

mot 4 (AP, SV) stemmer.






Forslag fra SV falt med 8 mot 1 stemme (SV)
Forslag fra AP falt med 6 (V, H, FRP, KRF, SV) mot 3 (AP) stemmer
Verbalforslag fra FRP falt med 8 mot 1 stemmer (FRP)
Verbalforslag fra KRF ble enstemmig vedtatt.
Verbalforslag fra H (Andersen) ble enstemmig vedtatt.

Tjenesteutvalgets innstilling ble ikke stemt over.
F

Innstilling:
Formannskapet vedtar Rådmannens forslag til vedtak med følgende endringer.

1
200.000 settes av til aktiviteter og ernæring i enhet for institusjonstjenester
Tjenesteutvalget får presentert en sak om hvordan midlene anvendes innen februar. I tillegg bør det
utarbeides en søknad om midler fra reformen "leve hele livet"
2
Det settes av kr. 100.000 til brukerråd i omsorgstjenestene.
Målet er en ombudsordning som på sikt vil være et viktig signal i Nye Kristiansand kommune. Midlene
vil kunne starte et arbeid i Søgne som innebærer en formalisering med et brukerråd i vår egen
omsorgstjeneste.»
3
Det bevilges et ekstrabeløp til Agder folkehøyskole i jubileumsåret 2019 på kr. 50.000. Utbetaling i 2019
vil dermed være kr. 70.000
Inndekning foretas ved å redusere overføringer fra drift til investeringer.
Verbalforslag:
Søgne kommune vil vurdere å være med å finansiere inntil 2 VTA plasser ved Songvaar fra og med
2019 når NAV/ Stat foretar nye tildelinger til kommunene er avklart.
Vi ber om en egen sak på dette i 2019.
Vi ber om at det utarbeides komplett kostnadsramme for nødvendige master til bredbånd nord for E
39.

PS 114/18 Høringsuttalelse - Lokal inntaks- og formidlingsforskrift for Agder
fylkeskommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune har følgende innspill til høring på lokal inntaks- og formidlingsforskrift for Agder
fylkeskommune:
o
Søgne kommune ønsker inntaksmodell § 2 Alt. A: Agder fylkeskommune har inntak etter
nærskoleprinsippet.
o
Søgne kommune støtter forslaget til § 4 om at inntak til Vg2 og yrkesfaglige Vg3 er
basert på bakgrunn av poengsum basert på karakterer.
o
Søgne kommune støtter forslaget til § 5 Inntak til Vg3 studieforberedende
programområder
o
Søgne kommune støtter forslaget til § 12 om vurdering av om søker er kvalifisert for
inntak til neste nivå.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune har følgende innspill til høring på lokal inntaks- og formidlingsforskrift for Agder
fylkeskommune:
o
Søgne kommune ønsker inntaksmodell § 2 Alt. A: Agder fylkeskommune har inntak etter
nærskoleprinsippet.
o
Søgne kommune støtter forslaget til § 4 om at inntak til Vg2 og yrkesfaglige Vg3 er basert på
bakgrunn av poengsum basert på karakterer.
o
Søgne kommune støtter forslaget til § 5 Inntak til Vg3 studieforberedende programområder

o

Søgne kommune støtter forslaget til § 12 om vurdering av om søker er kvalifisert for inntak til
neste nivå.

Votering:
 Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Søgne kommune har følgende innspill til høring på lokal inntaks- og formidlingsforskrift for Agder
fylkeskommune:
o
Søgne kommune ønsker inntaksmodell § 2 Alt. A: Agder fylkeskommune har inntak etter
nærskoleprinsippet.
o
Søgne kommune støtter forslaget til § 4 om at inntak til Vg2 og yrkesfaglige Vg3 er basert
på bakgrunn av poengsum basert på karakterer.
o
Søgne kommune støtter forslaget til § 5 Inntak til Vg3 studieforberedende programområder
o
Søgne kommune støtter forslaget til § 12 om vurdering av om søker er kvalifisert for inntak
til neste nivå.
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Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2018
Kompetanseavdelingen på Nygård skole og Nygårdshaven
Repr. Løcken (H) stilte spørsmål om status.
Kommunalsjef Wergeland og kommunalsjef Tofte besvarte.
Søppelhåndtering på Røsstad
Repr. Andersen (H) stilte spørsmål om status.
Kommunalsjef Tofte besvarte.
Søknad fra Søgne kajakk- klubb
Kommunalsjef Tofte informerte om at det var dekning på budsjettet i inneværende år, og administrasjonen
besvarer henvendelsen fra kajakk- klubben.
Kommunale båtplasser i Solta
Interpellasjon i kommunestyret 22.11.2018.
Kommunalsjef Tofte informerte.
To saker forberedes av administrasjonen og fremmes for formannskapet og kommunestyret i januar.
Informasjon om kommuneplanen
Kommunalsjef Tofte informerte om status på innsigelser.
Informasjon om skoletomten på Tangvall, tredje alternativ
Ved kommunalsjef Tofte.
Det fremmes en sak for plan- og miljøutvalget i desember 2018.

