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Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar 2. tertialrapport 2019 til orientering med følgende endringer i budsjettet:
1. Nye prognoser per 2. tertial tilsier at premieavviket reduseres fra 12,95 mill. kroner til
8,72 mill. kroner i 2019. Premieavviket justeres til 8,72 mill. kroner.
2. Budsjettrammen til enhet for livsmestring økes med 1 mill. kroner i 2019 som følge av
kommunestyrevedtak i PS 76/19. Inndekning skjer ved bruk av disposisjonsfondet.
3. 2,3 mill. kroner som ble avsatt til budsjettpost felles skole i 1. tertial, fordeles til
skolene slik som fremlagt i saksframlegget.
4. Investeringsbudsjettet endres slik som fremlagt i saksframlegget.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 08.10.2019
Behandling:
Økonomisjef Børre Andreassen orienterte og svarte på spørsmål i forkant av behandlingen.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret tar 2. tertialrapport 2019 til orientering med følgende endringer i
budsjettet:

1. Nye prognoser per 2. tertial tilsier at premieavviket reduseres fra 12,95 mill.
kroner til 8,72 mill. kroner i 2019. Premieavviket justeres til 8,72 mill. kroner.
2. Budsjettrammen til enhet for livsmestring økes med 1 mill. kroner i 2019 som
følge av kommunestyrevedtak i PS 76/19. Inndekning skjer ved bruk av
disposisjonsfondet.
3. 2,3 mill. kroner som ble avsatt til budsjettpost felles skole i 1. tertial, fordeles til
skolene slik som fremlagt i saksframlegget.
4. Investeringsbudsjettet endres slik som fremlagt i saksframlegget.

Administrasjonsutvalget fattet enstemmig vedtak.

Vedtak:
Administrasjonsutvalget tar 2. tertialrapport 2019 med endringer til orientering.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 09.10.2019
Behandling:
Økonomisjef Børre Andreassen orienterte og svarte på spørsmål i forkant av behandlingen.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret tar 2. tertialrapport 2019 til orientering med følgende endringer i
budsjettet:
1. Nye prognoser per 2. tertial tilsier at premieavviket reduseres fra 12,95 mill.
kroner til 8,72 mill. kroner i 2019. Premieavviket justeres til 8,72 mill. kroner.
2. Budsjettrammen til enhet for livsmestring økes med 1 mill. kroner i 2019 som
følge av kommunestyrevedtak i PS 76/19. Inndekning skjer ved bruk av
disposisjonsfondet.
3. 2,3 mill. kroner som ble avsatt til budsjettpost felles skole i 1. tertial, fordeles til
skolene slik som fremlagt i saksframlegget.
4. Investeringsbudsjettet endres slik som fremlagt i saksframlegget.
Tjenesteutvalget fattet enstemmig vedtak.
Innstilling:
Tjenesteutvalget tar 2. tertialrapport 2019 med endringer til orientering.

Bakgrunn for saken:
Saksframlegget gir status for kommunens økonomi per 31. august 2019 i forhold til budsjett,
både for drift og investeringer. Andre tertialrapport er først og fremst en rapportering om status
i forhold til budsjett, og det foreslås ikke bevilgningsendringer bortsett fra foreslått endring i
punkt 1-4.
Vedlagt saken følger Søgne kommunes avkastningsrapport, gjeldsrapport og en liste over
kommunestyrevedtak til oppfølging og status for disse.

Saksutredning:
1. DRIFTSBUDSJETTET
Status før andre tertial
Søgne kommune budsjetterte i opprinnelig budsjett med et negativt netto driftsresultat på 12
mill. kroner som i stor grad skyldes dirkete kostnader ved kommunesammenslåingen, samt at
en har lagt til rette for å redusere omstillingskostnadene ved sammenslåingen. Det er også i
årets budsjett satt av 6 mill. kroner knyttet til kommunesammenslåing som er budsjettregulert
ut på enhetene. Videre i økonomiplanperioden bedres netto driftsresultatet betydelig, med
positive driftsresultat på 23,9 millioner kroner i 2020, 20,6 mill. kroner i 2021 og 33,7 mill.
kroner i 2022. Det negative driftsresultatet for 2019 dekkes inn ved bruk av disposisjonsfondet.
I første tertialrapport ble budsjetterte inntekter økt med 1,4 mill. kroner, mens utgiftsrammen
til enhetene ble økt med 3,9 mill. kroner. Dette betyr at driftskostnadene økes med ca. 2,5 mill.
kroner som svekker netto driftsresultat i forhold til opprinnelig budsjett. Av dette er 2 mill.
kroner knyttet til digitaliseringsprosjektet i Nye Kristiansand.
I tillegg til dette ble det i 1. tertial 2019 vedtatt å sette av 100 000,- til opprydding av
fiskeredskaper, 100 000,- til Åpent Hus, 180 000,- til oppføring av sanger om Søgne, 1 mill.
kroner i gave til Søgne seniorsenter til buss tilpasset rullestolbrukere og 2,3 mill. kroner til
budsjettpost felles skole. Totalsum for dette er ca. 3,7 mill. kroner som svekker netto
driftsresultat i forhold til opprinnelig budsjett. Dette er imidlertid engangskostnader som ikke
vil påvirke ressursbruken fremover. Inndekningen skjer ved bruk av disposisjonsfondet.
I sak om årsmeldingen 2018 ble det vedtatt å øke enhetenes budsjettrammer med netto 5,4 mill.
kroner som følge av overføring av overskudd fra 2018 til 2019 som innebærer at budsjettert
netto driftsresultat reduseres ytterligere.
I 1. tertialrapport ble det opplyst om prognoser fra KLP og SPK som tilsier et positivt
premieavvik på ca. 12,95 mill. kroner. Nye prognoser per 2. tertial tilsier at premieavviket
reduseres fra 12,95 mill. kroner til 8,72 mill. kroner i 2019.
Det er brukt betydelige midler i 2019 knyttet til kommunesammenslåingen som igjen påvirker
resultatet. En må her imidlertid være oppmerksom på utgifter til kommunesammenslåingen er
engangskostnader som ikke vil påvirke ressursbruken fremover.
Inntekter og utgifter utenom enhetene:
Frie inntekter:

Frie inntekter består av rammetilskudd og skatt på inntekt og formue er budsjettert med 607
mill. kroner i 2019. I 1. tertial ble det anslått at frie inntekter (skatt og rammetilskudd) for
Søgne kommune var budsjettert noe lavt i forhold til oppdatert prognose fra KS for frie
inntekter. Det ble derfor en lagt inn en økning på 1 mill. kroner i forhold til opprinnelig budsjett til
totalt 607 mill. kroner. I revidert nasjonalbudsjett ble skatteanslaget oppjustert med ca. 1,5 mrd.
kroner kr, hvorav 1,35 mrd. kroner knyttet til kommunene og 160 mill. kroner knyttet til
fylkeskommunene. Veksten nasjonalt i skatteinntektene i år har gradvis avtatt, men veksten så
langt for kommunene ligger likevel et godt stykke over årsanslaget i revidert nasjonalbudsjett
(RNB) i mai. Nasjonal vekst har betydning da inntektsutjevningen sørger for at sum skatt og
skatteutjevning vil være tilnærmet likt gjennomsnitt for landet.
Søgne kommune har i 1. tertial budsjettert med en skatteinngang på totalt 303 mill. kroner i
2019. Det utgjør en reduksjon i skatteinngang på 0,4% i forhold til 2018 som skyldes at det i
2018 var en økning på hele 7,7% i forhold til 2017. Per august 2019 er skatteinntektene på
188,2 mill. kroner som tilsvarer en økning på 2,1 % sammenlignet med samme periode i fjor.
Det ser derfor ut som per 2. tertial at frie inntekter blir høyere enn lagt til grunn i revidert
budsjett. Dette skyldes høyere skatteinntekter på rundt 3-5 mill. kroner. Men det er usikkerhet
knyttet til den totale skatteinngangen for året. Det foreslås derfor ikke å gjøre noe i 2. tertial
knyttet til frie inntekter.
Eiendomsskatt
Det er budsjettert med 19 mill. kroner i eiendomsskatt i 2019. Når tre terminer er fakturert er
inntektene rett i overkant av 14,2 mill. kroner, for året som helhet forventer man inntekter som
budsjettert.
Finansinntekter og -utgifter:
Søgne kommunes forvaltningsfond
Avkastningen ved utgangen av 2. tertial var på hele 8,2 % som tilsvarer ca. 14,7 mill. kroner og
en meravkastning på 0,9 % poeng i forhold til referanseindeksen. Dette er godt over budsjettert
avkastning for hele året som er på 4,3 % tilsvarende 8,1 mill. kroner. Siden oppfølgingens start
har porteføljen gitt en årlig avkastning på 6,3 %. Dette er 0,8 % poeng sterkere enn indeks.
Markedsverdien av porteføljen er 193,2 mill. kroner per 2. tertial.
Porteføljeavkastning har hittil i år vært som følger:
Beholdning
Pengemarked/bankinnskudd
Norske obligasjoner
Globale obligasjoner
Norske aksjer
Globale aksjer
Aksjer i fremvoksende markeder
Eiendom

Avkastning hittil i år per aggregat
Portefølje
Indeks
1,4 %
0,7 %
3,6 %
1,4 %
8,9 %
8,3 %
7,7 %
9,6 %
20,3 %
18,3 %
13,1 %
9,7 %
4,6 %
4,6 %

Total Søgne kommune

Allokeringen vises i figuren under:

8,2 %

7,3 %

Diff
0,7 %
2,2 %
0,7 %
-1,9 %
2,1 %
3,4 %
0,0 %

I beløp (NOK)
172 422
1 774 826
4 865 035
636 578
5 919 283
469 277
854 225

0,9 %

14 691 646

Forvaltningen har vært innenfor rammene i kommunens finansreglement. For ytterligere
informasjon vises det til vedlagt avkastningsrapport for 2. tertial 2019.

Utbytte
Agder Energi sin utbyttepolitikk er slik at utbyttet i 2019 baserer seg på resultatet for 2017.
Dette var kjent da budsjettet ble vedtatt, og det foreslås ingen endringer i budsjettet knyttet til
utbytte fra Agder energi. Det er budsjettert med 9,35 mill. kroner i utbytte fra Agder Energi.
Søgne, Kristiansand og Songdalen kommune har lagt til grunn samme anslag på utbytte fra
Agder Energi og Avfall Sør. I perioden 2020-2022 i økonomiplanen er det budsjettert med
utbytte på 6,6 mill. kroner. Dette blant annet fordi Agder Energi har vedtatt ny
aksjeutbyttepolitikk for regnskapsårene 2018–2020 som er 70% av overskuddet etter skatt og
ingen minimum.
På bakgrunn av stort utbytte i 2018 er det ikke budsjettert med utbytte fra Avfall Sør AS i
2019.
Renteutgifter/Gjeldsforvaltning
Søgne kommune hadde ved utgangen av 2. tertial gjeld på til sammen 803,5 mill. kroner,
hvorav 695,2 mill. kroner er knyttet til kommunens investeringer og 108,3 mill. kroner er tatt
opp for videreformidling gjennom startlån.
Ved utgangen av 2018 var ubrukte lånemidler ca. 40 mill. kroner. Disse ubrukte lånemidlene
ble brukt før 1.tertial 2019. I løpet av 2019 er det betalt ca. 11,1 mill. kroner i avdrag, og tatt
opp nytt lån på 100 mill. kroner. Dette gjør at gjelden til investeringsformål har blitt økt fra
606,4 mill. kroner ved årsskifte til 695 mill. kroner ved utløpet av 2. tertial 2019.
Kommunen har budsjettert med 2,1% i renteutgifter som tilsvarer 14,7 mill. kroner på
kommunens innvesteringslån (utenom startlån). Periodiserte rentekostnader per
utgangen av 2. tertial var 8,2 mill. kroner, som tilsvarer en rente på 2,0 %.

Norges Bank valgte medio september å øke styringsrenten med 0,25% til 1,50 % og blir mest
sannsynlig liggende uendret ut året. Det forventes derfor at renteutgiftene blir tilsvarende
budsjett. Det er i tillegg budsjettert med ca. 2 mill. kroner i renteutgifter knyttet til startlån.
Kommunestyret vedtok i opprinnelig budsjett låneopptak på inntil 196,9 mill. kroner i 2019 for
å finansiere nye investeringer. Per 1. tertial ble dette økt med 12,1 mill. kroner til totalt 209
mill. kroner. I august 2019 ble det tatt opp 100 mill. kroner i Kommunalbanken innenfor
vedtatt låneramme knyttet til investeringer. I 2. tertialrapport foreslås det at lånerammen
reduseres med 61,53 mill. kroner som følge av at flere prosjekter grunnet kapasitet får
forskjøvet kostnadene fra 2019 til 2020.
Andel lån med rentebinding utover 12 måneder var på 43,7 % (andelen skal være mellom 25
og 70 prosent ihht. finansreglementet) og andel lån med flytende rente var på 56,3%.
Durasjon i gjeldsporteføljen, som viser gjennomsnittlig rentebinding for hele porteføljen, er på
2,59 (skal være mellom 1,0 og 5,0 ihht. finansreglementet).
Forvaltningen har vært innenfor rammene i kommunens finansreglement. Kommunens gjeld
knyttet til startlån utgjorde 108,3 mill. kroner.
For ytterligere informasjon vises det til vedlagt gjeldsrapport for 2. tertial.

Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål
Ved årsskiftet var saldo på kommunens kontoer (utenom skattetrekkskonto) ca. 248 mill.
kroner. Ved utgangen av 2. tertial var tilsvarende saldo ca. 249 mill. kroner, der 100 mill.
kroner er knyttet til opptak av nytt lån som ble foretatt i august. Innskuddene forventes å bli
redusert i 3. tertial basert på det høye investeringsnivået i 3. tertial.
Renteinntekter er budsjettert med 2,5 mill. kroner. I tillegg er det budsjettert med 2 mill. kroner
i renteinntekter fra startlån. Det foreslås ikke å endre dette. Forvaltningen har vært innenfor
rammene i kommunens finansreglement.
Pensjon
Budsjetterte pensjonsutgifter for 2019 er basert på anslag som KLP og SPK gjorde i september
2018. Nye prognoser som kom før 1. tertial gjorde at premieavviket ble redusert fra 16,85 mill.
kroner til 12,95 mill. kroner i revidert budsjett. Prognosene som kom før 2. tertial gjør at
premieavviket må reduseres ytterligere til 8,7 mill. kroner som er budsjettert avsatt på fond.
Premieavviket beregnes som differansen mellom det kommunen faktisk betaler i
pensjonspremie i løpet av året og en aktuarberegnet pensjonskostnad.
Grunnen til reduksjon i premieavviket skyldes økning på flere millioner i den siste
aktuarbergingen i august i forhold til den som ble lagt til grunn i september 2018, samt at
overskuddet til KLP som blir overført til premiefond blir om lag dobbelt så mye som anslått i
tidligere.
Budsjettert premieavvik er foreslått justert ned i 2. tertial.
Status per 31. august for enhetene og situasjonen for budsjettåret 2019:

Nedenfor følger rapportering for de enkelte enhetene:
Administrasjonsavdelingen
Ved utgangen av 2. tertial har enheten et korrigert merforbruk på 430.000 kroner. Dette er i
hovedsak knyttet til merforbruk på lønn som følge av lønnet permisjoner i avdelingen. Det er
også andre utfordringer knyttet til å oppnå budsjettbalanse i 2019. I forbindelse med
oppgraderinger inn mot Nye Kristiansand er det behov for nærmere 1,5 mill. kroner for lisenser
hos IT. Det er valgt at dette dekkes av den avsatte potten på 6 mill. kroner til ekstrakostnader i
forbindelse med kommunesammenslåingen.
Enhet for PP-tjeneste
Ved utgangen av 2. tertial har enheten kommet i økonomisk balanse. Dette har skjedd på grunn
av flere langtidssykemeldinger, der det har vært vanskelig å få tak i vikarer. Det forventes at
enheten går i balanse ved årets slutt.
Nav/Sosial
Enheten har et merforbruk på 1,7 mill. kroner ved utgangen av 2. tertial. Merforbruket på
livsopphold er på i underkant av 1,4 mill. kroner, mens merforbruket på flykninger er på 0,7
mill. kroner. Det siste merforbruket vil Nav/Sosial få dekket av kvalifiseringsenheten. Enheten
har hatt et høyt sykefravær og usikkerhet rundt kommende kommunesammenslåing har preget
2019. Det er færre mottakere av sosialhjelp i 2019, men de mottar mer i stønad. Det har både
vært store utgifter til strømrestanser og tannbehandlinger. Det er vanskelig å anslå
merforbruket ved årets slutt, men enhetsleder gir et anslag på 2,5 – 3 mill. kroner.
Barnevern
Barnevernet melder om et merforbruk på 1,4 mill. kroner ved utgangen av 2. tertial.
Overforbruket er knyttet til ungdom som er på institusjon. Det er vanskelig å gi en sikker
prognose siden dette er en tjeneste med store svingninger, der bare en ny plassering kan utgjøre
store forskjeller. Pr i dag anslår man merforbruket for året å ende på 1,7 mill. kroner.
Enhet for barnehager
Ved utgangen av 2. tertial har enheten et merforbruk på om lag 2,1 mill. kroner. Av dette
kommer 2,7 mill. kroner av større tilskudd til private barnehager enn budsjettert. Ved årets slutt
forventes denne posten til å reduseres til et merforbruk på i underkant av 2,3 mill. kroner. Dette
på grunn av at antall barn i private barnehager er blitt redusert ved tellingen 15. september. Det
er reduksjon av barn i både kommunale og private barnehager.
Enheten har et inntektskrav på gjestebarn på 0,5 mill. kroner for hele året, slik det ser ut nå så
kommer disse til å få et merforbruk på 0,6 mill. kroner i forhold til budsjett. Det er
hovedsakelig andel barn fra Søgne som går i barnehager i Kristiansand som har økt.
Videre ser det ut til at utgiftene til søskenmoderasjon og redusert foreldrebetaling blir høyere
enn budsjettert. Driften av selve barnehagene viser merforbruk ved årets slutt og det er spesielt
stor usikkerhet knyttet til oppstarten av Havåsen barnehage. Totalt for enheten forventes det et
merforbruk på rundt 2,5 mill. kroner. Det presiseres at det knytter seg usikkerhet til dette
estimatet.

Kvalifiseringsenheten
Det er vanskelig å periodisere inntekter og kostnader i denne enheten. Blant annet er
sosialhjelp til flytninger som føres på Nav/sosial, men som til slutt belastes
Kvalifiseringsenheten vanskelig å forutsi. Ved utgangen av 2. tertial er merforbruket på denne
med 0,7 mill. kroner, og man forventer at denne øker utover året. Det er knyttet stor usikkerhet
til det endelige resultatet for Birkelid læringssenter for 2019. De har ikke i tilstrekkelig grad
klart å tilpasse driften etter redusert elevtall, og elevtallet vil reduseres ytterligere i 2019. Om
ikke de klarer å tilpasse driften til det nye elevtallet vil vi få en ekstra regning for dette i 2019.
Resultatet ved årets slutt avhenger av merforbruket på sosialhjelp til flytninger og en eventuell
ekstraregning fra Birkelid.
Totalrammen for skolene
I forbindelse med oppstart av nytt skoleår er det beregnet endringer i skolenes rammer på
grunn av endringer i elev og klassetall. Totalt sett har endringene ført til at rammene kan
reduseres med 224.000 kroner. Noen skoler får en økning i rammene, mens andre får en
reduksjon. Se tabell under.
Justering pga
endret elev og
klasse tall høsten
2019

Nygård
Lunde
Langenes
Tangvall
Tinntjønn

-18 000
421 000
-449 000
86 000
-264 000
-224 000

I forbindelse med behandlingen av 1. tertialrapport ble det vedtatt at «Det avsettes kr 2,3 mill.
kroner til budsjettpost felles skole, og tildeles ikke skolene etter ordinær finansieringsmodell.
Utviklingen rapporteres til tjenesteutvalget. Kommunestyret følger opp budsjettposten i 2.
tertialrapport. Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.» Det er utfordrende å finne en
rettferdig fordeling av denne potten når ikke kriteriene for fordeling er gitt. Rådmannen
foreslår at potten fordels mellom skolene utfra elevtall. Siden Langenes skole har et stort
mindreforbruk ved utgangen av 2. tertial og det forventes at rammene til denne skolen blir
vesentlig lavere i nye Kristiansand foreslår rådmannen at deres andel fordeles på de to andre
barneskolene. I tabellen under vises denne fordelingen, samt skolenes budsjettavvik ved
utgangen av 2. tertial.

Nygård
Lunde
Langenes
Tangvall
Tinntjønn

Fordeling av 2,3 mill

Budsjettavvik ved
utgangen av 2.
tertial

786 000

-573 000

875 000

-1 800 000

0

1 358 000

320 000

179 000

319 000

264 000

2 300 000

-572 000

Nygård skole
Ved utgangen av 2. tertial har skolen et korrigert merforbruk på 573.000 kroner før tildeling fra
potten på 2,3 mill. kroner. De jobber mot et budsjett i balanse ved året slutt. Dette på tross av
flere krevende elever som har behov for ekstra bemanning. Høsten 2019 byr også på
utfordringer da antall elever ved kompetanseavdelingen har økt, 2 nye elever på våren og 5 nye
elever på høsten, og det var bare en elev som gikk ut av 10ende trinn. Dette vil medføre
merforbruk på kompetanseavdelingen, men det er vanskelig å anslå hvor mye. Videre har gratis
SFO for elever på 5. til 10. trinn ført til en økning i brukere.
Lunde skole
Enheten har et korrigert merforbruk på 1,8 mill. kroner ved utgangen av 2. tertial før tildeling
fra potten på 2,3 mill. kroner. Dette skyldes høyt forbruk av lønnsmidler, vikarmidler og
vikarbyrå. Skolen har hatt et stort korttidssykefravær som har ført til store vikarutgifter. Videre
har skolen flere særskilt sårbare elever som trenger tilrettelegging og oppfølging.

Langenes skole
Enheten har et korrigert mindreforbruk på i underkant av 1,4 mill. kroner ved utgangen av 2.
tertial, før tildeling fra potten på 2,3 mill. kroner. Skolen planlegger å bruke deler av dette til
ekstra lærerressurs, som et tiltak for å heve de faglige resultatene ved skolen. Totalt forventer
enheten et mindreforbruk ved årets slutt.
Tangvall skole
Ved utgangen av 2. tertial er skolen i god økonomisk balanse, før tildeling fra potten på 2,3
mill. kroner. Skolen står foran flere utfordringer denne høsten, men forventer balanse ved årets
slutt.
Tinntjønn skole
Ved utgangen av 2. tertial er skolen i god økonomisk balanse, før tildeling fra potten på 2,3
mill. kroner. Skolen har flere utfordringer, men det jobbes mot balanse ved årets slutt.
Enhet for helsetjenester
Ved utgangen av 2. tertial har enheten et korrigert mindreforbruk på om lag 200.000 kroner.
Enheten forventer balanse ved årets slutt.
Enhet for institusjonstjenester

Enhet for institusjonstjenester har ved utgangen av 2. tertial et korrigert merforbruk på i
underkant av 0,2 mill. kroner. Enheten ble i 1. tertial tilført 1,8 mill. kroner, tar man hensyn til
dette ser det ut til at det økonomiske resultatet nå blitt noe bedre. Enheten har et høyt
langtidssykefravær, noe som sliter på hele enheten. Det jobbes mot å holde budsjettet i siste del
av 2019, samtidig som man har forsvarlig drift.
Enhet for hjemmetjenester
Ved utgangen av 2. tertial har enheten et mindreforbruk på 2 mill. kroner. Dette kommer av
vakante stillinger, sykefravær som ikke er erstattet og mindre bruk av BPA på grunn av forhold
knyttet til bruker. I 1. tertial ble enheten redusert med 1,8 mill. kroner pga lavere behov til
ressurskrevende bruker. Enheten forventer fortsatt å gå med mindreforbruk ved årets slutt.
Dette anslås til om lag 2 mill. kroner.
Enhet for livsmestring
Enheten har et mindreforbruk ved utgangen 2. tertial på grunn av at det er holdt igjen vakante
stillinger. Siden Arena og botjenesten nå er i full drift vil man ikke ha denne fremover. Enheten
har en ressurskrevende bruker der det muligens kan bli et mindreforbruk i år, men dette vil gi
lavere refusjon på felles omsorg.
Det melder også om en trolig økning innenfor rusfeltet på omlag 0,3 mill. kroner pga kjøp av
eksterne tjenester.
Videre vil det som følge av kommunestyrevedtak den 20.08 PS 76/19 påløpe kostnader for
kjøp av eksterne tjenester. På årsbasis utgjør kjøpet ca. 1,9 mill. kroner.
Konsekvensen i 2019 knyttet til kjøp av eksterne tjenester og eventuelle advokatkostnader som
kommunen må dekke blir ca. 1 mill. kroner.
Det bes om at budsjettet til enheten økes med 1 mill. kroner i 2019.
Enheten melder at det jobbes mot balanse ved årets slutt.
Kultur
Enheten har ved utgangen av 2. tertial et korrigert merforbruk på om lag 0,5 mill. kroner, det
jobbes med å dekke dette inn til årets slutt.
Det foreslås at Søgne skytterlag får utbetalt 0,5 mill. kroner i 2019 som er et forskudd på
spillemidlene som utbetales i 2020, spillemidlene vil da gå direkte til Kristiansand kommune.
Grunnen til dette er forutsigbarhet mtp likviditet og sørge for at bestilling og kjøp av materiell
til prosjektet ikke stopper opp. Det foreslås også at Søgne klatreklubb får utbetalt 133.000
kroner som er et forskudd på spillemidlene som utbetales i 2020, spillemidlene vil da gå
direkte til Kristiansand kommune. Dette er for å få ferdigstilt via ferrata-anlegget i 2019
(fjellsikring, tursti og gapahuk).
Ingeniørvesenet rammeområdet og selvkostområde
Innenfor rammeområdene i Ingeniørvesenet er det et mindre merforbruk. Det jobbes mot
budsjettbalanse ved årets slutt.
Innenfor selvkostområdene er det ved utgangen av 2. tertial et positivt avvik i forhold til
budsjett. Hovedvekten av disse er knyttet til høyere inntekter innen vann og avløp en

budsjettert. Mer- eller mindreforbruk innenfor selvkostområdene vil ved årsavslutningen tas
eller avsettes til fond.
Arealenheten
Ved utgangen av 2. tertial har enheten et korrigert mindreforbruk på om lag 1,7
mill. kroner. Vakanser og sykefravær bidrar med 1,2 mill. kroner til dette resultatet og økte
inntekter oppmålingsavdelingen med 1,2 mill. kroner. Det er noen mindre merforbruk på andre
områder i enheten. Enheten er underbemannet og frem mot kommunesammenslåingen er det
ikke hensiktsmessig å starte en ansettelsesprosess av nye medarbeidere. Det må derfor
påregnes økt behov for konsulentbistand de siste månedene av året. Det forventes et godt
økonomisk resultat ved årets slutt.
Eiendomsenhet
Enheten har et mindreforbruk på om lag 1,7 mill. kroner ved utgangen av 2. tertial. Årsaken til
dette er ubesatte stillinger med 0,7 mill. kroner og lavere aktivitetsnivå på grunn av lavere
prosjektlederkapasitet i forbindelse med vakanser og kommunesammenslåingsprosess. Enheten
forventer mindreforbruk ved årets slutt, men det er fortsatt usikkerhet knyttet til noen
kostnader.
Felles omsorg
Ved utgangen av 2. tertial er felles omsorg i tilnærmet balanse. Enheten har den budsjetterte
inntekten knyttet alle ressurskrevende brukere i kommunen, til sammen 11 brukere i 2019. Det
er alltid uforutsigbarhet knyttet til disse, men ved utgangen av 2. tertial kan det se ut til at vi får
en merinntekt på denne posten.
En enkeltsak kan føre til mindreforbruk for enhet for livsmestring på ca. 1 mill. kroner. Dette
er pr nå usikkert, men vil i så fall medføre en inntektsreduksjon for Felles omsorg med om lag
0,8 mill. kroner. Det forventes budsjettbalanse ved årets slutt.
Felles oppvekst
Ved utgangen av 2. tertial ser felles oppvekst ut til å få et godt resultat ved årets slutt. Enheten
har en ubrukt ressurser på 1,6 mill. kroner, i tillegg til at det kan se ut til at skoleskyssen får et
mindre forbruk på om lag 1 mill. kroner. Det må likevel presiseres at det er flere forhold som
gjør at estimatet for enheten er usikkert, blant annet når det gjelder spesialundervisning for
Søgne elever som enten går i private skoler eller på skoler i andre kommuner.
Øvrige ansvar sentraladministrasjonen
Enheten har merforbruk på noen områder som innenfor politisk område og mindreforbruk på
andre, men er totalt sett i god balanse ved utgangen av 2. tertial. Potten for å dekke årets
lønnsoppgjør ligger på dette ansvarsområdet og er i 2019 på 9,2 mill. kroner. Foreløpig er det
kun konsekvensene av kap. 4 som er beregnet, men dersom man bruker en forutsetning om en
årslønnsvekst på 3,2% vil potten så vidt strekke til. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til
dette. Det forventes budsjettbalanse ved årets slutt.

2. INVESTERINGSBUDSJETTET

Status og prognoser for investeringsprosjekter:
I opprinnelig budsjett for 2019 er det budsjettert med investeringer på til sammen 296,2 mill.
kroner. Netto vedtatte økte investeringer i 1. tertial er på ca. 9,8 mill. kroner som til sammen
blir totalt ca. 306 mill. kroner. Hovedårsaken til den økte investeringen skyldes forskyvning av
kostnader som var forventet å komme i 2018, men som ikke inntraff før 2019.
Som i 1. tertial reguleres investeringsbudsjettet i 2. tertial i forhold til fremdriften i prosjektene,
samt at det er foretatt noe flytting av budsjettmidler mellom de ulike prosjektene uten at det
totale investeringsbudsjettet er økt.
Ved utgangen av august var det investert for ca. 94,5 mill. kroner, mens nytt anslag på samlede
investeringer i 2019 er på ca. 232 mill. kroner. Det betyr at det skal investeres ca. 137,5 mill.
kroner i 3. tertial hvor mesteparten er knyttet til nytt skolesenter på Tangvall, 64 nye
omsorgsboliger og utvidelse av areal på Nygård skole.
Grunnet kapasitetsutfordringer vil flere av prosjektkostnadene bli forskjøvet fra 2019 til 2020.
Totalt vil ca. 82 mill. kroner bli forskjøvet fra 2019 til 2020.
Prognosen for 2019 som er på ca. 232 mill. kroner innebærer at investeringer er over doblet i
forhold til 2018 hvor det ble investert for 110,6 mill. kroner.
Tabellen nedenfor viser status for samtlige investeringsprosjekter og endringer hvor
hovedårsaken er forskyvning av kostnader til 2020. For flere opplysninger vises det til tabell på
neste side.

Finansiering
Som følge av at flere prosjekter blir forskjøvet noe i tid, reduseres finansieringsbehovet i 2019
som vist i tabellen nedenfor:
FINANSIERING

Endringsforslag

Redusksjon momskompensasjon

-15 120

Reduksjon lånemidler eksl. VAR området

-60 480

Reduskjon lånemidler VAR område
SUM finansiering

Prosjekter over 10 mill. kroner som er ferdigstilt i 2019:
Havåsen Barnehage
Prosjektet hadde oppstart i oktober 2018 og selve barnehagen ble ferdigstilt i juni 2019,
Mens uteområdet forventes klart høsten 2019.
Det ble utført et meget bra arbeid og bygget ble ferdigstilt til rett tid og innenfor budsjett.
Prosjektet hadde et budsjett på 54 millioner kroner med en forventet sluttprognose på 53,3
millioner kroner. Det er fortsatt litt usikkerhet rundt nøyaktig sluttprognose da uteområde ikke
er helt ferdigstilt. Ubrukte midler overføres til andre investeringsprosjekt.
Dagsenter/Open Mind Linnegrøvan
Prosjektet hadde oppstart i august 2018 og skulle etter planen ferdigstilles februar 2019, men
på grunn av uforutsette utfordringer i forbindelse med ombyggingsarbeidene ble det først
ferdigstilt april 2019.Dette har også medført merkostnader som gjør at går totalsum går over
budsjett. Høsten 2019 vil det utføres mindre arbeider på uteområdet, disse forventes ferdigstilt
i samme periode.
Prosjektet hadde et budsjett på 19 millioner kroner med en forventet sluttprognose på 19,7
millioner kroner. Det er fortsatt litt usikkerhet rundt nøyaktig sluttprognose da uteområde ikke
er helt ferdigstilt. Overforbruk av midler finansieres av andre prosjekt.
9 leiligheter omsorgsboliger Nygårdshaven
Prosjektet hadde oppstart i desember 2018 og ble ferdigstilt i september 2019,
Ferdigstilling skjedde i henhold til tidsplan, og beboere overtok leilighetene i midten av
september 2019.
Prosjektet hadde et opprinnelig budsjett på 32 millioner kroner, senere redusert til 30 millioner
kroner da prosjektet ble rimeligere enn først antatt. Forventet sluttprognose er beregnet til
29,3 millioner kroner. Ubrukte midler overføres til andre investeringsprosjekt.
Startlån:
Kommunen søkte i henhold til budsjettvedtak Husbanken om lån på 20 mill. kroner for
videreformidling gjennom startlån, og fikk innvilget lån på 20 mill. kroner. Kommunen
overførte ca. 2,5 millioner kroner fra 2018. Det vil si at kommunen i 2019 har hatt ca. 22, 5
mill. kroner i startlånmidler.
Per august 2019 har kommunen mottatt 31 søknader hvorav 11 stk. har fått innvilget sin
søknad. Dette utgjør ca. 70 millioner kroner i avslag og ca. 22,5 millioner kroner i innvilget
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startlån. Ved utgangen av andre tertial var det utbetalt lån for 4,05 mill. kroner i 2019. I tillegg
er det gitt forhåndstilsagn på 18,4 millioner. kroner til startlån som foreløpig ikke er utbetalt.
Kommunen har per august ingen midler til tildeling. Det foreligger flere søknader som nå
ligger til behandling. Det er derfor vedtatt av kommunestyret i PS 79/19 om å øke lånerammen
med ytterligere 10 mill. kroner i startlånmidler til totalt 30 mill. kroner i 2019.

Rådmannens merknader:
Søgne kommune budsjetterte i opprinnelig budsjett med et negativt netto driftsresultat på 12
mill. kroner som i stor grad skyldes dirkete kostnader ved kommunesammenslåingen, samt at
en har lagt til rette for å redusere omstillingskostnadene ved sammenslåingen. Vi ser at
kostandene i 2019 knyttet til kommunesammenslåingen er blitt betydelige.
I første tertialrapport ble budsjetterte inntekter økt med 1,4 mill. kroner, mens utgiftsrammen
til enhetene ble økt med 3,9 mill. kroner. Dette betyr at driftskostnadene økes med ca. 2,5 mill.
kroner som svekker netto driftsresultat i forhold til opprinnelig budsjett. Av dette er 2 mill.
kroner knyttet til digitaliseringsprosjektet i Nye Kristiansand. I tillegg ble det vedtatt
enkeltposter i 1. tertial på totalt 3,7 mill. kroner som svekker netto driftsresultat i forhold til
opprinnelig budsjett, dette er imidlertid engangskostnader som ikke vil påvirke ressursbruken
fremover. I sak om årsmeldingen 2018 ble det vedtatt å øke enhetenes budsjettrammer med
netto 5,4 mill. kroner som følge av overføring av overskudd fra 2018 til 2019 som innebærer at
budsjettert netto driftsresultat reduseres ytterligere.
Det har vært en positiv utvikling knyttet til enhetene og det ser ut som enhetene totalt sett vil
gå med et mindreforbruk ved årets slutt. Men det er noen enheter som rapporterer at det vil bli
krevende å oppnå budsjettbalanse, dette gjelder blant annet enhetene barnevern, NAV, Lunde
skole og barnehage. Rådmannen legger til grunn at disse så langt som mulig gjennomfører
tiltak for å tilpasse driften til budsjettrammene.
Vedrørende kommunesammenslåingen ser vi fortsatt utfordringer knyttet til ressurser. Det er
utfordrende å slå sammen tre kommuner samtidig som Søgne kommune skal driftes som
«normalt». Det er mange ansatte som legger ned en betydelig innsats og det er ikke lett å få
arbeidsdagene til å strekke til i forhold til alt det som nå skal på plass før årsskiftet.
Siden 2. tertialrapport behandles så sent på året anser vi denne tertialrapporten som en
statusrapport og det foreslås ikke å endre bevilgningene bortsett fra punkt 1-4 i rådmannens
forslag til vedtak.
Med forutsetningene lagt til grunn i 2. tertial, tilsier dette at man kan forvente et negativt
resultat på rundt 20 millioner kroner ved utgangen av året som er 8 millioner mer enn
opprinnelig budsjett. Dette skyldes i stor grad engangskostnader knyttet til
kommunesammenslåingen og Søgne kommune er i ferd med å avslutte sitt siste driftsår med
god kontroll på økonomien. Rådmannen vil berømme enhetene for den innsatsen som de legger
ned for at vi skal lykkes med sammenslåingen og ikke minst for at de samtidig i stor grad
greier å opprettholde tjenestetilbudet til innbyggerne i kommunen.
Vedlegg
1 Avkastningsrapport 2. Tertial 2019
2 Gjeldsrapport 2. Tertial 2019
3 Oppfølging av vedtak-kommunestyret pr 19.09.19
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MARKEDSKOMMENTAR
Andre tertial 2019
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Aksjemarkedet
Ser vi på årets andre tertial har aksjemarkedene globalt vært
preget av stor volatilitet og uro rundt handelskrigen og
usikkerhet til veksten globalt. Oslo børs er per utgangen av
august opp 7,7 %, mens MSCI World målt i kroner er opp 21,6
%. Den norske kronen fortsatte i andre tertial å svekke seg
mot de store valutaene og da spesielt mot den amerikanske
dollaren (9,12 NOK/USD per 30.08).

Det andre tertialet var som sagt preget av større uro i
markedene enn de første 4 månedene av året. Dette kom
hovedsakelig av økte tariffer mellom USA og Kina og et
dårligere samarbeidsklima for å få på plass en endelig
handelsavtale. I tillegg har veksten i Europa fortsatt å være
lav, noe som har ført til at ECB igjen har innført kvantitative
lettelser.
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Rentemarkedet
Ved rentemøtet hos den amerikanske sentralbanken 31. juli
valgte sentralbanksjef Jay Powell som ventet å kutte renten
med 0,25 prosentpoeng. Sentralbanksjefen gjorde det derimot
klart at dette ikke er starten på en lang rekke kutt i tiden som
kommer, men kuttet var en måte å forsikre seg mot
nedsiderisiko og gi støtte til en økonomi som for de viktigste
parameterne går ganske bra. Ellers valgte Norges Bank å gjøre
den motsatte av bort i mot resten av verden å øke renten i
juni. Med en økonomi som går bra, en lav inflasjon samt svak
kronekurs står Norge nærmest i særstilling sammenlignet med
de mange nasjonene som er tvunget til å ha negativ rente.
Der vi har sett en økende uro i aksjemarkedene i andre tertial
har dette gitt sitt utslag i rentemarkedet hvor investorer har
søkt tryggere investeringer. Dette har presset rentene ned
både i USA, se graf ovenfor, men også spesielt i Europa. Per
31. august var det globale obligasjonsmarkedet som gav
negativ avkastning (negativ yield) på hele 17.000 milliarder
dollar (!). Land som Sveits og Danmark har nå negativ yield på
hele rentekurven.
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Makrobildet
Arbeidsledigheten i USA fortsetter å være rekordlav og er nå
på 3,7%. Men en lav arbeidsledighet til tross så har ikke dette
slått ut i økt inflasjon og dermed fortsetter sentralbanken i USA
å holde på historisk lave renter (og vurderer også flere
rentekutt dersom den økonomiske aktiviteten ikke tar seg mer
opp)

Så langt i 2019 har det vært stor politisk urolighet. Dette har
vært særlig synlig i handelskonflikten mellom USA og Kina. Det
kan virke som om begge sider har behov for å vise styrke og
faren med dette er at begge sider eskalerer konflikten for å
presse motparten til å ta et steg tilbake og slik se ut som en
vinner, problemet er at begge ikke kan oppnå dette utfallet.
Hvis eskaleringen fortsetter risikerer man ett krasj og en ender
opp med to tapere. Den samme dynamikken er også delvis
tilstede i Brexit forhandlingene, men der er det tydeligere at den
nye britiske statsministeren, Boris Johnson, har behov for å se
sterk ut.

En annen arbeidsledighet som sakte men sikkert har gått
nedover er i eurosonen som nå er nede i 7,5%. Det er fortsatt
stor variasjon innad i eurosonen med Tsjekkia i den ene enden
på 2,1%, mens land som Spania og Hellas er på henholdsvis
13,9% og 17,2%. Det er likevel verdt å få med seg at trenden
er lik over alle landene i eurosonen, ledigheten er på vei ned,
og dermed er også optimismen forsiktig på vei opp.
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PORTEFØLJEN
Andre tertial 2019

Porteføljesammendrag:
Porteføljens prestasjoner
•

Per 31. august 2019 var markedsverdien av kommunes portefølje MNOK 193,2. Hittil i 2019 har porteføljen gitt en
avkastning på 8,2 prosent, som tilsvarer en meravkastning på 0,9 prosentpoeng.

•

Siden oppfølgingens start har porteføljen gitt en årlig avkastning på 6,3 prosent. Dette er 0,9 prosentpoeng sterkere enn
indeks.

•

Norske aksjer forvaltes per utgangen av andre tertial gjennom fondene Danske Invest Norske Aksjer Inst II og Arctic
Norwegian Value Creation.

•

Den norske aksjeporteføljen har hittil i år gitt en avkastning på 7,7 prosent. Dette tilsvarer en mindreavkastning på -1,9
prosentpoeng.

•

DI Norske Aksjer Inst II har gitt en avkastning på 4,1 prosent, tilsvarende en mindreavkastning på -5,5 prosentpoeng.

•

Arctic Norwegian Value Creation har gitt en avkastning på 10,6 prosent, tilsvarende en meravkastning på 1,0
prosentpoeng.

Porteføljesammendrag:
Porteføljens prestasjoner
•

Globale aksjer forvaltes av to Ardevora fond ved utgangen av andre tertial. Sector Kernel ble solgt ut av porteføljen i august 2019,
til fordel for Ardevora Global Equity SRI H2N. Den globale aksjeporteføljen har hittil i år gitt en avkastning på 20,3 prosent. Dette
tilsvarer en meravkastning på 2,1 prosentpoeng. Aggregatet globale aksjer består av ett usikret fond og ett valutasikret fond.

•

I 2019 leverte Sector Kernel, frem til det ble solgt ut i august, en avkastning på 13,4 prosent, mot fondets referanseindeksindeks på
13,0 prosent.

•

Ardevora Global SRI har levert en avkastning på 26,1 prosent hittil i år, mot fondets referanseindeksindeks på 20,2 prosent.

•

Ardevora Global SRI H2N ble tatt inn i porteføljen i august 2019 og har levert en avkastning på 0,3 prosent, mot fondets
referanseindeksindeks på 0,6 prosent.

•

Den valutasikrede indeksen har hittil i år gitt en avkastning som er 6,5 prosentpoeng svakere enn den åpne indeksen. Kommunen
har følgelig tapt på å valutasikre deler av aksjeporteføljen sin i så langt i 2019.

•

Aktivaklassen aksjer i fremvoksende markeder består av TT Emerging Markets. Fondet har hittil i år gitt en avkastning på 13,1
prosent. Dette tilsvarer en meravkastning på 3,4 prosentpoeng.

Porteføljesammendrag:
Porteføljens prestasjoner
•

Porteføljen av norske obligasjoner består av fondet DNB Obligasjon III.

•

Aggregatet norske obligasjoner har hittil i år levert en avkastning på 3,6 prosent, mot indeksavkastning på 1,4 prosent.
Mot fondets referanseindeks har DNB Obligasjon III levert en meravkastning på 1,1 prosentpoeng.

•

Pengemarkedsporteføljen forvaltes av Holberg gjennom fondet Holberg Likviditet. Hittil i år har aggregatet gitt en
avkastning på 1,3 prosent, noe som tilsvarer en meravkastning på 0,7 prosentpoeng.

•

Nordic Bond Pricing AS har nå utviklet spesialiserte norske kredittindekser som i større grad reflekterer forvalternes
investeringsunivers. De nye indeksene ble implementert som referanseindekser på fondsnivå 1. januar 2019.

•

På aggregatnivå benyttes fortsatt statsobligasjonsindekser som referanseindekser. Det er viktig å være klar over at
referanseindeksene på norske renter ikke speiler forvalters investeringsunivers på en god måte, siden indeksene er rene
statsindekser. Meravkastningen skyldes blant annet at vi har hatt en inngang i kredittspreader hittil i år noe som gjør at
mandatene, som tar kredittrisiko, gjør det bedre enn referanseindeks (3-årig statsobligasjonsindeks) som ikke inneholder
kredittrisiko.

Porteføljesammendrag:
Porteføljens prestasjoner
•

Eiendomsaggregatet forvaltes av Aberdeen Eiendomsfond Norge. Hittil i år har fondet levert en avkastning på 4,6
prosent.

•

Aktivaklassen globale obligasjoner forvaltes gjennom fondene BlueBay Investment Grade Global Agg og PIMCO Global
Bond Fund ESG.

•

Globale obligasjoner har hittil i år gitt en samlet avkastning på 8,9 prosent, mot indeksavkastning på 8,3 prosent.

•

BlueBay Investment Grade Global Agg har levert en avkastning på 9,7 prosent, som tilsvarer en meravkastning på 1,4
prosentpoeng.

•

PIMCO Global Bond Fund ESG har hittil i år levert en avkastning på 8,2 prosent, tilsvarende en mindreavkastning på -0,1
prosentpoeng.

Porteføljesammendrag:
Etikk
Ifølge finansreglementet til kommunen skal det investeres i fond innenfor UCITS-regelverket og fond
som følger Statens Pensjonsfond Utland (SPU) sitt etiske regelverk eller tilsvarende internasjonale
retningslinjer.
Av porteføljens 10 forvaltere ved utgangen av 31.08.2019 har alle signert på FN-støttede ‘Principles
for Responsible Investment’ (PRI), eller følger SPU. PRI består av et nettverk av signatarer som har
som mål å forstå hvilke konsekvenser investeringer har på miljø-, samfunn- og styringsrelaterte
utfordringer (ESG) og støtter medlemmene med å implementere løsninger til disse utfordringene i
investerings- og eierskapsbeslutninger.
Det kan også nevnes at kommunen er investert i en andelsklasse i PIMCO som har opprettet et eget
ESG filter utover nevnte PRI.

Porteføljesammendrag:
Absolutt avkastning
•

Porteføljens markedsverdi ved inngangen til 2019 var på MNOK 178,7. Ved utgangen av august var
markedsverdien MNOK 193,2. Porteføljen har hatt en verdiøkning på MNOK 14,7.

•

Pengemarked har hatt en verdiøkning på MNOK 0,2, globale obligasjoner på MNOK 4,9 og norske obligasjoner
på MNOK 1,8.

•

Norske aksjer har hatt en verdiøkning på MNOK 0,6. Globale aksjer og globale aksjer i fremvoksende markeder
har hatt en verdiendring på henholdsvis MNOK 5,9 og MNOK 0,5.

•

Eiendom har hatt en verdistigning på MNOK 0,9.

•

Allokeringsoversikten som fremkommer i denne rapporten viser at porteføljen ligger innenfor de strategiske
rammene for alle aktivaklasser.

Porteføljesammendrag:
Relativ avkastning
Porteføljen har levert meravkastning i 7 av 8 måneder i hittil i
år, og i 70 av 104 måneder siden oppfølgingens start i 2011,
noe som innebærer en konsistens på 67,3 prosent.
Porteføljens meravkastning hittil i år skyldes positivt
seleksjonsbidrag. Det positive seleksjonsbidraget skyldes at
forvalterne samlet sett har levert meravkastning sammenlignet
med sine referanseindekser. Allokeringsbidraget har vært
negativt. Negativt allokeringsbidrag følger av at man enten har
vært overvektet i en aktivaklasse som har gjort det relativt
svakt eller undervektet i en aktivaklasse som har gjort det
relativt bra.
Interaksjon fanger opp bidraget som ikke kun kan tilskrives
allokerings- og seleksjonsbidraget. Tidligere har dette blitt
rapportert som egen søyle, nå legges det 100 % på
seleksjonsbidrag.

Allokering mot strategi

Norske aksjer
Globale aksjer
Aksjer i fremvoksende markeder
Norske obligasjoner
Globale obligasjoner
Pengemarked/bankinnskudd
Eiendom
Totalportefølje

Markedsverdi
i MNOK
i%
8,9
4,6 %
35,5
18,4 %
4,0
2,1 %
53,2
27,5 %
59,4
30,7 %
12,7
6,6 %
19,4
10,1 %
193,2
100,0 %

Min
3%
14 %
0%
15 %
15 %
0%
0%

Strategi
Mål
5%
18 %
2%
30 %
30 %
5%
10 %
100,0 %

Kommunen ligger innenfor de strategiske rammene for alle aktivaklasser per 31.08.2019.

Maks
7%
22 %
4%
50 %
50 %
32 %
15 %

Avvik fra
strategi i %
-0,4 %
0,4 %
0,1 %
-2,5 %
0,7 %
1,6 %
0,1 %
0,0 %

Risiko:
Stressing av porteføljen
Stresstest (tall i MNOK)
Verdiendring som følge av 2 % skift i rentekurven
Verdiendring som følge av 20 % fall i globale og EM aksjer
Verdiendring som følge av 30 % fall i norske aksjer
Verdiendring som følge av 10 % fall i eiendom
Verdiendring som følge av 10 % styrking av norske kroner
Verdiendring totalporteføljen
Verdiendring totalporteføljen (i %)

Allokering
-10,7
-7,9
-2,7
-1,9
-2,3
-25,5
-13,2 %

Strategi
-10,7
-7,7
-2,9
-1,9
-1,9
-25,2
-13,0 %

Det totale verdifallet som følge av en stresstest med de definerte parametrene gitt
dagens allokering er på MNOK -25,5.
For strategien er det beregnede verdifallet MNOK -25,2.
Stresstesten tar ikke hensyn til eventuelle korrelsasjonseffekter mellom aktivaklassene.

Totalporteføljen og aktivaklasser
20%

15%

10%
5,8 %

Globale aksjer

Aksjer i fremvoksende markeder

Globale obligasjoner

Norske aksjer

Norske obligasjoner

Pengemarked Norge

Eiendom

Totalportefølje

14,4 %
13,0 %

6,1 %

5,1 %

5%

3,6 %
1,0 %

0,4 %

3,1 %
1,7 %

1,4 %1,6 %

0,4 %

-0,7 %

0%

5,2 %

5,6 %

2,2 %

1,8 %

0,8 %

-0,1 %

-0,2 %

-5%

-10%

16,3 %

0,5 %
-2,7 %

-4,1 %

-2,7 %
-4,5 %

-9,4 %
-11,9 %

-11,6 %

-15%
T2 - 18

T3 - 18

3,0 %
2,4 %

T1 - 19

T2 - 19
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Søgne kommune

Søgne kommune

Indeksert avkastning siste 36 måneder

Avkastning

Verdiutvikling, TNOK

Porteføljevekter

Inngående beholdning
Innskudd/uttak
Gev/tap
Utgående beholdning

Siste mnd

Hittil i år

Siste 36 mnd

Siden start

191 428,5

178 682,8

165 159,4

119 913,6

-69,9

-205,3

-788,8

-6 431,3

1 810,5

14 691,6

28 798,6

79 686,8

193 169,1

193 169,1

193 169,1

193 169,1

Periode: 31.12.2010 til 31.08.2019
Valuta: NOK
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Søgne kommune

Avkastning, mnd. til dato, %
Beholdning

Periode: 31.12.2010 til 31.08.2019
Valuta: NOK

Søgne kommune
Avkastning, hitt. i år, %

Avkastning, siden start, %

Portef.

Ind.

Diff.

Portef.

Ind.

Diff.

Portef.

Ind.

Diff.

Start

Holberg Likviditet

0,2

0,1

0,0

1,4

0,7

0,7

1,9

0,8

1,2

31.03.2014

Kontanter

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

01.10.2018

Pengemarked/bankinnskudd

0,1

0,1

0,0

1,3

0,7

0,7

2,1

1,0

1,2

30.06.2012

DNB Obligasjon (III)

0,8

0,8

0,0

3,6

2,5

1,1

3,2

2,0

1,2

31.03.2014

Norske obligasjoner

0,8

0,5

0,3

3,6

1,4

2,2

3,8

2,2

1,5

31.12.2010

BlueBay IG Global Aggregate I

2,1

2,3

-0,2

9,7

8,3

1,4

5,3

4,3

0,9

31.03.2017

PIMCO Global Bond Fund ESG

1,8

2,3

-0,4

8,2

8,3

-0,1

3,9

4,9

-1,0

30.11.2017

Globale obligasjoner

1,9

2,3

-0,3

8,9

8,3

0,7

4,4

4,1

0,3

31.07.2012

Arctic Norw. Value Creation

-0,3

0,6

-1,0

10,6

9,6

1,0

11,0

8,4

2,5

31.01.2015

Danske Inv No. Aksjer Inst. II

-1,6

0,6

-2,2

4,1

9,6

-5,5

9,8

10,0

-0,2

31.01.2013

Norske aksjer

-0,8

0,6

-1,4

7,7

9,6

-1,9

10,7

11,0

-0,3

31.07.2012

Ardevora Global Equity SRI

1,7

0,5

1,2

26,1

20,2

5,9

11,8

10,0

1,8

31.10.2015

Ardevora Global Equity SRI H2N

0,3

0,6

-0,3

0,3

0,6

-0,3

0,3

0,6

-0,3

09.08.2019

Sector Global Eq. Kernel H2N

0,6

-3,4

4,1

13,4

13,0

0,4

7,5

9,9

-2,5

31.03.2016

Globale aksjer

1,7

-0,6

2,3

20,3

18,3

2,1

13,8

12,8

1,0

31.12.2010

TT Emerging Markets Equity

-2,7

-2,1

-0,6

13,1

9,7

3,4

5,3

1,3

4,0

31.05.2018

Aksjer i fremvoksende markeder

-2,7

-2,1

-0,6

13,1

9,7

3,4

3,9

10,0

-6,1

31.01.2017

Aberdeen Eiendomsfond

0,0

0,0

0,0

4,6

4,6

0,0

6,9

6,9

0,0

30.04.2017

Eiendom

0,0

0,0

0,0

4,6

4,6

0,0

6,8

6,8

0,0

30.04.2017

Total (Søgne kommune)

0,9

0,7

0,2

8,2

7,3

0,9

6,3

5,5

0,9

31.12.2010
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Søgne kommune

Søgne kommune

Nøkkeltall i perioden

Trendanalyse - Informationskvot

Markedsverdi (TNOK)

193 169

Beta

0,98

Avkastning - portefølje

6,3 %

Forklaringsgrad (R2)

0,74

Avkastning - indeks

5,5 %

Tracking Error

Differanse

0,9 %

Info kvot

0,58

Standardavvik - portefølje

2,9 %

Sharpe Ratio

1,80

Standardavvik - indeks

2,5 %

Konsistens

Trendanalyse - Sharpe Ratio

1,5 %

67,3 %

Trendanalyse - Tracking Error

Periode: 31.12.2010 til 31.08.2019
Valuta: NOK

5

Generert: 05.09.2019 07:42:53

Søgne kommune

Periode: 31.12.2010 til 31.08.2019
Valuta: NOK

Søgne kommune

Verdiutvikling, MNOK

Porteføljeavkastning, hittil i år, MNOK

Allokering

Avkastning i beløp per aggregat
Hittil i år

2018

Siden start

14 691 646

-1 700 292

79 686 767

172 422

167 959

2 085 903

Norske obligasjoner

1 774 826

493 437

19 599 291

Globale obligasjoner

Total
Pengemarked/bankinnskud
d

4 865 035

-617 071

13 829 769

Norske aksjer

636 578

168 679

6 323 042

Globale aksjer

5 919 283

-2 456 221

35 035 458

Aksjer i fremvoksende
markeder

469 277

-687 507

373 351

Eiendom

854 225

1 230 431

2 439 954
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SØGNE KOMMUNE
Gjeldsrapport 2. tertial 2019

GJELDSPORTEFØLJEN

Nøkkeltall
•
•
•
•
•

Per 31.08 var kommunens lånevolum
MNOK 695,2.
Porteføljen bestod per utgangen av
tertialet av 17 lån.
Gjennomsnittlig løpetid til forfall var
13,98 år ved utgangen av tertialet.

31.08.2019

31.12.2018

Lån (L)

695,2

607,4

Rentekompensasjonsordninger

104,6

104,6

Netto rentebærende gjeld

590,6

502,8

17

16

Antall lån
Swapvolum
Gjennomsnittlig kredittmargin i forhold til NIBOR (Estimat)
Finansielle instrumenters andel av total gjeld
Påløpte renter hittil i år
Periodens rentekostnad
Gjenværende løpetid til forfall (gj.snitt)
25 % < Andel lån med rentebinding 1 år frem i tid og over (fast rente) < 70%
Andel lån med renteforfall innen 12 måneder (flytende rente)
Finansieringsforfall innenfor 12 måneder, %
Finansieringsforfall innenfor 12 måneder, MNOK

0,0

0,0

0,30 %

0,25 %

0,0 %

0,0 %

8,3

11,2

2,0 %

2,0 %

13,98

15,24

43,5 %
56,5 %

50,2 %
49,8 %

7,8 %

0,0 %

54,5

0,0

Kommunalbanken

Kommunalbanken

Største lånegivers andel av total gjeld

77,9 %

73,7 %

Enkeltlån

22,0 %

25,9 %

Andel lånevolum med flytende rente
var 56,5 %.

Største lånegiver

Durasjon i gjeldsporteføljen var 2,58.

1< Durasjon i normalporteføljen < 5 **

Ubenyttende finansieringsfullmakter (MNOK)
Eiendelenes vektede løpetid
Beregnet minsteavdrag

33,4

33,4

32,4 år

32,4 år

19,52

19,52

2,58

1,65

Durasjon for et enkelt instrument

9,30

4,79

Markedsverdi av gjeldsporteføljen

725,7

614,4

Urealisert gevinst (+)/tap (-) (mer-/mindreverdi)

-30,5

-7,0

3,9

3,0

Tapspotensial (renten stiger med 1%-poeng)

Resultat
•

•

Periodiserte rentekostnader per
utgangen av andre tertial var MNOK
8,3, som tilsvarer en rente på 2,0 %.
Budsjettert rentekostnad var 2,1 %.
Referanserenten er på 1,9 %.
Referanserenten har tilsvarende
renteforfallsstruktur som kommunens
referanseportefølje.

31.08.2019

Budsjett 2019

Rentekostnader periodisert (MNOK)

8,3

14,7

Rentekostnader (%)

2,0 %

2,1 %

Faktisk

Referanse

2,0 %

1,9 %

Sammenliknet med
referanseindeks

Rentekostnad mot referanserenten
Grafen viser utvikling i periodisert
rentekostnad mot referanserenten.
Historisk rentekostnad avviker fra
referanserenten grunnet rentebytteavtaler
og fastrentelån inngått på tidspunkt hvor
rentenivået var høyere enn dagens
rentenivå. Over tid vil faktisk
rentekostnad nærme seg referanserenten.

Porteføljesammendrag
•
•

•

•

•

Tabellen viser renteprognoser for kommunen
for budsjettperioden 2019 – 2022.
Det er tatt utgangspunkt i avledede
fremtidige renter fra rentekurven per 31.08,
samt budsjetterte avdrag og låneopptak, for
for å utarbeide en prognose over
rentekostnader frem til 2022.
Det er utledet prognoser for tre ulike
rentescenario, hvor basis scenario er det
mest sannsynlige utfallet.
Ut i fra dette ser vi at
rentekostnadsprognosen ligger under
budsjett over hele perioden.
Se også grafisk fremstilling neste side.

2019

2020

2021

2022

Basis scenario

14,1

19,3

20,0

20,6

Budsjett

14,7

20,0

22,0

22,0

Høyt scenario

14,5

31,1

38,6

44,2

Lavt scenario

13,8

15,4

16,0

16,3

Renteprognose 2019-2022
Basis scenario

50,0

Høyt scenario

Lavt scenario

Budsjett

45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
2019

2020

2021

2022

Rentebindingsforfall
•

•

Tabellen viser at kommunen ligger
omtrent på strategi når det gjelder
rentebindinger.
Søylediagrammet på neste slide gir en
grafisk fremstilling av
renteforfallsstrukturen for
gjeldsporteføljen, samt
referanseporteføljens
renteforfallsstruktur.

Fra

Til

31.08.2019

30.11.2019

Virkelig
276,0

30.11.2019

31.08.2020

116,8

0,0

16,8%

31.08.2020

31.08.2021

24,4

69,5

3,5%

10,0%

31.08.2021

31.08.2022

54,2

69,5

7,8%

10,0%

31.08.2022

31.08.2023

48,0

69,5

6,9%

10,0%

31.08.2023

31.08.2024

50,0

69,5

7,2%

10,0%

31.08.2024

31.08.2031

125,8

69,5

18,1%

10,0%

695,2

695,2

100,0%

100,0%

Total volum:

Referanse
347,6

Virkelig%
39,7%

Strategi%
50,0%

Rentebindingsforfall
70%
60%

Renferanseportefølje

Faktisk portefølje

50%
40%
30%
20%
10%
0%
< 3 mnd

>= 3 mnd < 1 år

>= 1 år < 2 år

>= 2 år < 3 år

>= 3 år < 4 år

>= 4 år < 5 år

>= 5 år < 10 år

Aktiviteter hittil i år
Långiver

Dato

Beløp

Rente

Forfall

Kommentar

Kommunalbanken

29.08.2019

100 000 000

2,01 %

29.08.2029

Opptak nytt lån, fastrente hele løpetiden

Finansreglement
Finansreglement:

Status:

Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding
(durasjon – vektet rentebindingstid) på samlet
rentebærende gjeld skal til en hver tid være
mellom 1 og 5 år.

Durasjon på gjeldsporteføljen var på 2,58 per
31.08, og ligger dermed innenfor bestemmelsene
i finansreglementet.

Gjeldsporteføljen skal ha en fastrenteandel på
minimum 25 % og maksimalt 70 % (lån med
rentebinding 1 år frem i tid og over).

Kommunen hadde et volum på 56,5 % med fast
rente per 31.08 og ligger dermed innenfor
bestemmelsene i finansreglementet.

Risikosituasjon:
Faktisk allokering
Aktiva

Balanse %

Balanse MNOK

Gjeld med p.t./flytende rente
Gjeld med fast rente
Samlet bruttogjeld
Pengemarked
Norske omløpsobligasjoner
Globale omløpsobligasjoner
Norske aksjer
Globale aksjer
Aksjer i fremvoksende markeder

56,5 %
43,5 %
100,0 %
6,6 %
27,5 %
30,7 %
4,6 %
18,4 %
2,1 %

392,9
302,4
695,2
12,7
53,2
59,4
8,9
35,5
4,0

Eiendom
Valuta
Langsiktige finansielle aktiva
Mulig tap vil utgjøre :

10,1 %

19,4

100,0 %

23,0
193,2

Endrings
parameter

Durasjon

Beregnet tap, Beregnet tap,
MNOK
%

2,0 %

-7,9

2,0 %
2,0 %
2,0 %
-30,0 %
-20,0 %
-20,0 %

-7,9
0,0
-2,6
-8,1
-2,7
-7,1
-0,8

-10,0 %
-10,0 %

0,12
2,40
6,80

-1,9
-2,3
-25,5
-33,3

0,0 %
-1,3 %
-4,2 %
-1,4 %
-3,7 %
-0,4 %
-1,0 %
-1,2 %
-13,2 %

Risikosituasjon:
Strategisk allokering
Aktiva
Gjeld med p.t./flytende rente
Gjeld med fast rente
Samlet bruttogjeld
Pengemarked
Norske omløpsobligasjoner
Globale omløpsobligasjoner
Norske aksjer
Globale aksjer
Aksjer i fremvoksende markeder
Eiendom
Valuta
Langsiktige finansielle aktiva
Mulig tap vil utgjøre :

Balanse %

Balanse MNOK

50,0 %
50,0 %
100,0 %
5,0 %
30,0 %
30,0 %
5,0 %
18,0 %
2,0 %
10,0 %

347,6
347,6
695,2
9,7
58,0
58,0
9,7
34,8
3,9
19,3
19,3
193,2

100,0 %

Endrings
parameter
2,0 %

2,0 %
2,0 %
2,0 %
-30,0 %
-20,0 %
-20,0 %
-10,0 %
-10,0 %

Durasjon

0,12
2,40
6,80

Beregnet tap, Beregnet tap,
MNOK
%
-7,0
-7,0
0,0
-2,8
-7,9
-2,9
-7,0
-0,8
-1,9
-1,9
-25,2
-32,1

0,0 %
-1,4 %
-4,1 %
-1,5 %
-3,6 %
-0,4 %
-1,0 %
-1,0 %
-13,0 %

Risikosituasjon:
Kommentar
Det totale verdifallet som følge av en stresstest med de definerte parameterne gitt dagens
allokering er på MNOK -33,3. Herunder kommer et beregnet tap på MNOK -7,9 for kommunens
passiva som følge av at renten øker.
Dersom porteføljen hadde vært allokert i henhold til strategi er det totale verdifallet som følge av
en stresstest med de definerte parametrene på MNOK -32,1.
Det er viktig å merke seg at dette er en ekstrem stressing av porteføljen. Stresstesten tar blant
annet ikke hensyn til eventuelle korrelasjonseffekter mellom aktivaklassene.

MARKEDSUTVIKLING
Andre tertial 2019

Rentekurven

Rentekurven 2019
4,00

 Norges Bank valgte medio august å holde styringsrenten uendret
på 1,25 %. Forventer økt inflasjon, KPI juli 1,9 %. Rentebanen ble
justert forsiktig frem til slutten av 2020 for deretter å falle
kraftigere enn tidligere antatt.
 Siden årsskiftet har korte renter, inklusive funding, økt i takt med
stigende styringsrenter (+0,33 %) mens den lange 10-års renten
har falt 0,8 %.
 Lange renter har falt på bakgrunn av forventning om svakere
konjunkturer. Usikkerhet om handelstoller innført både av Kina og
USA og uro over Storbritannias uttreden fra EU demper
konjunkturforventningene. Det noteres:
 Svakere vekst i eurosonen
 Fall i veksten i USA
 Fall i veksten i Storbritannia
 Usikkert konjunkturbilde i Kina
 Fall i oljepris og lavere vekstforventninger i Norge

pst

3,00
2,00
1,00
0,00
3 m 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10
02.01.2019
31.08.2019
år

Anslag på styringsrente

Rentenivået er lavt, men vil øke svakt i 2019
•

I forhold til inngang til året, har
markedsaktørenes forventninger til
fremtidig rentedannelse økt, men siden
utgangen av 1. tertial er det mer usikkerhet
om ytterligere hevinger av styringsrenten

1,95

Markedet forventer ytterligere
en renteøkning i 2019

1,75

•

•

Markedet forventer (medio september) at i
mars 2020 vil 3 måneders NIBOR være om
lag 1,90 %
Det tilsvarer ytterligere en renteøkning fra
Norges Bank, kanskje to, men det finnes
betydelige risikofaktorer knyttet til
konjunkturutviklingen

1,55
1,35
1,15
0,95
0,75
Om 3 m

Om 6 m
30.april 2019

Om 9 m
Om 12 m
31. des 2018

Innlånskostnadene falt svakt gjennom
tertialet
•

Fall i lange renter internasjonalt, har
medført også fall i kredittpåslaget
kommuner betaler når kommunen skal
finansiere sin virksomhet.

•

Kredittpremien på 5 og 10 års løpetid har
falt om lag 0,15 % gjennom året.

•

Det absolutte rentenivået er nå svært
lavt. I august måned kunne kommuner
ta opp et fastrentelån med 10 års løpetid
til 2,0 %. Realrenten er tilnærmet null.

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Oppvekst

Jon Wergeland

26.03.2015

Helse- og omsorg

Svein Resset

14.12.2017

Saksnumm
Sakstittel
er

Vedtak/Oppfølging

Kulturstrategi for Søgne kommune 2015 5. Tjenesteutvalget vedtar å nedsette en arbeidsgruppe til å se på
- 2030
mulighetene for å utvikle krigsfortet i Ny-Hellesund til et krigshistorisk
museum. Arbeidsgruppen får også i oppgave å henvende seg til næringsliv,
fylkeskommune, organisasjoner, stiftelser og andre med tanke på å få til et
samarbeid.
PS 137/17 Årsbudsjett 2018, Økonomiplan 2018- Aktivitetsmidler, felles helse og omsorg:
2021
Flertallet mener det er viktig med en økt satsing på aktiviteter for eldre og
syke. Vi setter derfor av 200.000 til budsjettpost Felles helse og omsorg.
Midlene skal gå til å øke aktiviteten for beboere på institusjon, brukere av
dagsenter eller lignende.

Svein Resset

14.12.2017

Status

PS 26/15

Kommunalsjef fordeler midlene i samarbeid med aktuelle enhetsledere og
orienterer tjenesteutvalget.
Helse- og omsorg

Kommentar

PS 137/17 Årsbudsjett 2018, Økonomiplan 20182021

Arbeidet igangsatt

Er utført i løpet av året.
Blant annet via
prosjekt
"Gledesspredere"

Prosjekt, bedre norskopplæring:
Det igangsettes et nytt prosjekt, der økt norskferdigheter blant flyktninger er
målet. Dette prosjektet finansieres blant annet med halvparten av midlene
som er foreslått avsatt til økt sosialhjelp til flyktninger. Flertallet har merket
seg en økning på sosialbudsjettet til flyktninger de senere år, og
tjenesteutvalget er blitt orientert om flere som har store utfordringer med å få
lære seg norsk på en slik måte, at integreringen bedres ved å komme i studie,
eller arbeid. Det er en forutsetning å kunne snakke og skrive norsk, dersom
integreringen skal være mest mulig vellykket.

UB

F

F

Prosjektet styres av kvalifiseringsenheten, i tett samarbeid med andre
aktuelle enheter som helse, livsmestring, nav og i oppvekst. Prosjektet går
over to år. Det rapporteres jevnlig til tjenesteutvalget.

Helse- og omsorg

Svein Resset

14.12.2017

PS 137/17 Årsbudsjett 2018, Økonomiplan 20182021

14. Kommunestyret ber om at aktivitet/jobbtilbud økes for rusavhengige
(både i aktiv rus og tidligere rusavhengige), for personer med psykiske
helseutfordringer og personer med andre funksjonsnedsettelser

Arbeidet igangsatt

F

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Oppvekst

Jon Wergeland

14.12.2017

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 137/17 Årsbudsjett 2018, Økonomiplan 20182021

Vedtak/Oppfølging
Reversere kutt i skole/Felles skole:
De siste årene har Søgne kommune satset mye på skole, skolehelse og tett
oppfølging. At kommunen ligger litt over sammenlignbare kommuner ved bruk
av midler i skole, kan blant annet sees i sammenheng med blant annet flere
private skoleplasser enn de nevnte kommunene. Vi viser her til den foreslåtte
økningen til spesialundervisning i private skoler, som ligger inne i budsjettet. Å
redusere budsjettene til skolene mener vi er et uheldig signal.

Kommentar

Status

F

I tillegg settes det av 500.000 som tildeles budsjettpost Felles skole.
Tjenesteutvalget bes om å få utredet en sak med flere alternativer å
fordele midlene på.

Oppvekst

Jon Wergeland

14.12.2017

PS 137/17 Årsbudsjett 2018, Økonomiplan 20182021

Ernæring i barnehager:
Vi ønsker fortsatt fokus på tidlig innsats, og mye godt arbeid skjer allerede i
barnehagen.
Flertallet ønsker en person i barnehagen som kan ha ansvar for ekstra fokus
på ernæring. Dette gir mulighet for å bruke matlaging som pedagogisk
opplegg og i større grad planlegge menyen. Det kan i tillegg frigjøre tid for de
andre ansatte til å være med barna. Vi ønsker å styrke barnehagene med kr
600.000 fra 2018, og fra 2019 vil dermed også satsene i private og
familiebarnehager øke.

F

Tjenesteutvalget bes få fremlagt en sak om hvordan midlene kan
disponeres.
Oppvekst

Jon Wergeland

14.12.2017

Rådmannen

Kim Høyer Holum

14.12.2017

Teknisk

Torkjell Tofte

14.12.2017

Teknisk

Torkjell Tofte

14.12.2017

Økonomi

Børre
Andreassen

14.12.2017

PS 137/17 Årsbudsjett 2018, Økonomiplan 20182021

RS 23/17

Melding om vedtak sak 38/17,
Orientering om "rentesaken" Returkraft AS
PS 137/17 Årsbudsjett 2018, Økonomiplan 20182021
PS 137/17 Årsbudsjett 2018, Økonomiplan 20182021

PS 137/17 Årsbudsjett 2018, Økonomiplan 20182021

4.
De private barnehagene i kommunen rapporterer om vanskelige kår
pga. lave kommunale tilskuddssatser. Søgne kommunes satser har ligget et
godt stykke under de nasjonale satsene som Telemarksforskning har regnet
ut etter som et gjennomsnitt for alle landets barnehager. For 2016 er satsene
7% lavere enn Telemarksforskning. Kommunestyret ber administrasjonen
fremlegge en sak for å se på virkemidler som kan utjevne forskjellen opp mot
de nasjonale satsene
Saken sendes tilbake til administrasjonen for forberedelse av sak som
behandles etter nyttår.
3.
Administrasjonen bes vurdere å selge den kommunale brygga v/
Tånevikfjorden på det åpne markedet og erstatte denne med båt rampe og
brygge med 48 timers parkering i nærheten.
9.
Kommunestyret ber om at framtidige kunstgressbaner i Søgne etableres
uten gummigranulat, fortrinnsvis med kunstgress som ikke krever innfyll.
Dersom dette skulle vise seg å få økonomiske eller praktiske konsekvenser
av betydning skal avgjørelsen legges til kommunestyret.
5.
Ber rådmannen om en sak om å delvis frita bygninger med historisk
verde fra eiendomsskatt.

F

F
UB
F
F

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Teknisk

Torkjell Tofte

22.03.2018

Administrasjonsavd Dag Morten
Frantzen
elingen

24.05.2018

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 28/18

PS 54/18

Felles planstrategi for Kristiansand,
Søgne og Songdalen

Søknad om serveringsbevilling og
alminnelig skjenkebevilling - Cafe
Verftet Ny Hellesund

Vedtak/Oppfølging
1. Kommunestyret i Søgne kommune vedtar oppstart av interkommunalt
samarbeid om planstrategi for nye Kristiansand med hjemmel i pbl § 9-1,
mellom Søgne, Kristiansand og Songdalen kommune. Likedan vedtas
oppstart av arbeid med felles ROS-analyse for nye Kristiansand.
2. Programleder og rådmennene i Søgne, Songdalen og Kristiansand er styre
for planarbeidet.
3. Endelig planstrategi fremmes for de tre kommunestyrene etter innstilling fra
Fellesnemnda jf. pbl § 9-3.

Kommentar

Status

F

Med hjemmel i serveringsloven § 3, gis serveringsbevilling til T Slettebø AS
organisasjonsnummer 929919904 for drift av kafe/restaurant under navnet
Cafe Verftet med adresse Kapelløya, 4640 Søgne
Med hjemmel i alkohollovens kapittel 4 og forskrift om åpningstider for
serveringssteder i Søgne kommune gis alminnelig skjenkebevilling i
alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) fra kl. 08.00 – 02.00 alle dager og
alkoholgruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 02.00 innendørs og kl. 13.00 –
24.00 utendørs til T Slettebø organisasjons nummer 929919904 under navnet
Cafe Verftet, Kapelløya, 4640 Søgne

F

Antall plasser inne- og utendørs begrenses ikke når det gjelder antall
sitteplasser, men skal følge brannforskriftens krav innendørs. Tidligere
innvilget skjenkeareal innendørs og utendørs videreføres og skal være
innenfor et klart avgrenset område.
Søknad om skjenkebevilling utenfor angitt skjenkeområde innvilges ikke, men
må behandles ved enkelt anledning.

Økonomi

Børre
Andreassen
Administrasjonsavd Camilla Aarnes

24.05.2018

PS 56/18

Årsmelding 2017 - Søgne kommune

21.06.2018

PS 57/18

Godkjenning av protokoll fra
kommunestyret 24.05.18

21.06.2018

PS 58/18

Referatsaker kommunestyret 21.06.18

21.06.2018

RS 19/18

Administrasjonsavd Camilla Aarnes
elingen
Jon Wergeland
Oppvekst

21.06.2018

RS 21/18

Fylkesmannens behandling av krav om Tatt til orientering
lovlighetskontroll av
kommunestyrevedtak 22/18
Årsmelding 2017 - Sandripheia
Tatt til orientering
fritidspark

21.06.2018

PS 63/18

Teknisk

21.06.2018

PS 64/18

elingen
Administrasjonsavd Camilla Aarnes
elingen
Rådmannen
Rådmannen

Torkjell Tofte

Tilstandsrapporten for skolene i Søgne
2017
Vedtak av detaljregulering for
praksisarealer for Søgne VGS - del av
GB 1/1 - Plan ID 201708

Saken enstemmig vedtatt utsatt til neste møte da godkjenning av årsregnskap
må være behandlet før årsmelding kan vedtas.

F
F

Se referatsakene for oppfølging

F

Tilstandsrapport for skolene i Søgne 2017 tas til etterretning.
1. Detaljregulering for praksisarealer for Søgne VGS – Plan ID 201708
(Vedlegg 1, 2 og 4) vedtas, jf. Plan- og bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på
vedtaket av planen som underinstans.

F
F
F
F

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Teknisk

Torkjell Tofte

21.06.2018

Teknisk

Torkjell Tofte

21.06.2018

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 65/18

PS 67/18

Vedtak/Oppfølging

Klagebehandling - detaljregulering for
Nordre Kalsnes - Plan ID 201108

1. Klagene på vedtaket av detaljreguleringsplanen for Nordre Kalsnes – Plan
ID 201108, tas ikke til følge.
2. Klagene oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Vedtak av kommuneplanens
samfunnsdel - Søgne mot 2030

Kommuneplanens samfunnsdel – Søgne mot 2030 vedtas med endringer
innarbeidet i revidert versjon datert 25.05.18.
Punktet på side 9 om Tangvall endres til:
Tangvall er videreutviklet til et attraktivt og levende sentrum i Søgne, med
boliger, handel, kontor og ulike aktivitetstilbud, samt et nytt skolesenter med
ungdomsskole og videregående skole

Oppvekst

Jon Wergeland

21.06.2018

RS 20/18

Administrasjonsavd Camilla Aarnes
elingen
Administrasjonsavd Camilla Aarnes
elingen

21.06.2018

PS 59/18

21.06.2018

PS 60/18

Kunstprosjekt i rådhuset for nye
Kristiansand - spørsmål om støtte til
prosjekt
Søknad om fritak fra politiske verv Charlotte Søyland Hansen

Kommunestyret bevilger kr. 50.000 kr til koro-prosjektet

Suppleringsvalg kontrollutvalget

Som nytt fast medlem av kontrollutvalget fra 01.07.18 og ut valgperioden, dvs
31.12.19 velges:

Kommentar

Status
F

F

F
F

Grethe Alver (H)
2. vararepresentant: Thomas Frentzel (H)

Administrasjonsavd Dag Morten
Frantzen
elingen

21.06.2018

PS 61/18

Likestilling- og mangfoldmelding 2017

Likestilling- og mangfoldmelding 2017 vedtas.
• Kommunen bedrer kjønnsfordeling i yrker hvor det er kjønnsmessig skjev
fordeling og jobber videre med deltidsproblematikk med tanke på økt
stillingsandel.
• Utlysningsteksten ved stilling ledig bør presisere at kommunen tilrettelegger
for mennesker med nedsatt funksjonsevne og yrkeshemming der det lar seg
gjøre.

Administrasjonsavd Elevombudet
elingen

21.06.2018

PS 62/18

F

Årsrapport 2017 og Handlingsplan 2018 Kommunestyret tar elevombudets årsrapport 2017 og handlingsplan 2018 til
- Elevombudet
orientering.
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.

F

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Oppvekst

Jon Wergeland

21.06.2018

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 66/18

Trafikksikkerhetsplan for Søgne
kommune 2018-20

Vedtak/Oppfølging

Kommentar

Status

Vedlagte «Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2018-2020» vedtas.
Fire veistrekninger må trafikksikres hva gjelder fotgjenger overganger:
• Miljøgaten på Lunde
• Hølleveien ved Nygårdshaven
• Hølleveien ved Anderåsen/ Prestvollen (v/Gaveboden)
• Sangvikveien fra Anderåsen
Forslag til nytt tiltak under punkt 5.2.3 Fylkesveger – Mindre tiltak (s. 27),
punktet RV456 – Langenesveien:
- Sikre fotgjengere mellom badeplassen Lauviga ved Indre Kilen og tilhørende parkeringsplasser
øst for badeplassen.
Begrunnelse:
Det er gjentatte ganger registrert trafikkfarlig og ulovlig parkering langs RV456 på strekningen
mellom parkeringsplasser og selve badeplassen. Særlig gjelder dette på store utfartsdager, da
badeplassen er svært mye brukt av tilreisende (og lokalbefolkningen). Dette setter fotgjengere i
stor fare, ettersom de tvinges ut i vegbanen; ofte bærende på bademadrasser og lignende som
hindrer egen sikt.
Med enkle og svært billige tiltak, eksempelvis som betongelementfender (kan gjenbruke gamle
elementer) kan dette tiltaket raskt gjennomføres og trafikksikkerheten økes betydelig.
I ovennevnte plan tilføyes:
FV 302 – Repstadveien
Tiltak:
• Utbedring/asfaltering i området Ravneheia (RS 104 i formannskapet 2016)
• Utbedring/asfaltering fra stemmen/asfalstering fra stemmen ved Tronstadveien til Årstølkrysset (ref Statens vegvesen sin handlingsplan for fylkesveien).
• Montere autovern langs bekken fra Ravneheia frem til Repstadveien 611
FV 155 Eikestølveien
Tiltak: Utbedring/asfaltering fra Lohneveien/Blaudsmyrskleiva til Eikestølveien 200

UB

Beplantning i rundkjøringer og veikryss i Søgne må klippes slik at det ikke skapes uoversiktlige/
farlige situasjoner.
Beplantninger i boligfelt må følge forskriftene. Kommunestyret ber Statens Vegvesen vurdere
gangfelt ved østre ende av ny G/S-vei på Langenes, RV 456

Økonomi

Børre
Andreassen

21.06.2018

PS 68/18

Årsregnskap 2017 - Søgne Kommune

Søgne kommunestyre fastsetter det fremlagte årsregnskap for Søgne
kommune som
kommunens årsregnskap for 2017.

F

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

økonomi

Børre
Andreassen

21.06.2018

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 69/18

Årsmelding 2017 - Søgne kommune

Vedtak/Oppfølging
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. Kommunestyret 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.

Kommentar

Status

F

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

økonomi

Børre
Andreassen

21.06.2018

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 70/18

Vedtak/Oppfølging

Kommentar

Status

1. tertialrapport 2018 - Søgne kommune 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.
Det vises til vedtak i formannskapet - sak 64/18 kommuneplanens arealdel.
Rådmannen bes starte revidering av kommunedelplan for Borøya med
omkringliggende øyer. Kommunestyret bevilger kr 200 000.- til arbeidet. Dette
hentes fra disposisjonsfondet. Eventuelt merforbruk, dekkes innenfor
arealenhetens eget budsjett
Båtslippen på Vaglen får en fendervegg mot landsiden slik at ikke båtene
skrapes opp.
Kostnaden er av teknisk avdeling anslått til kr 50 000. Inndekning: Tas fra
overskudd premieavvik

F

Begrunnelse: Ved vestavind, fremherskende vindretning, ender båtene ofte i
fjæresteinene og skrapes opp før de er på land/ i rom sjø
Etter innspill fra eiendomsenheten ber kommunestyret rådmannen om å
avvente EPC-prosjektering i kommunale bygg. Det bes om at rådmannen
isteden vurderer å sette av mer midler i budsjettet til energiøkonomisering, da
dette kan håndteres mer hensiktsmessig innad i organisasjonen, noe som
både vil forsterke egen fagkompetanse på feltet samt gi bedre lønnsomhet på
sikt.
Kommunestyret kjøper tomt Gnr 73 B.nr 64 fra Agderbygg AS til 22,7 mill og
finansierer dette ved økt låneramme

Administrasjonsavd Camilla Aarnes
elingen

21.06.2018

PS 71/18

Sommerfullmakt til rådmannen 2018

Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til i sommerferien å fatte vedtak i
saker som haster og som ikke kan utestå til ordinær politisk behandling.
Fullmakt gjelder ikke saker hvor vedtaksmyndigheten i lov eksplisitt er lagt til
politisk
utvalg/kommunestyret. Vedtakene blir å referere i de respektive politiske
utvalg som normalt er tillagt vedtaksmyndigheten, i første møte etter ferien

Økonomi

Økonomi

Børre
Andreassen

21.06.2018

Børre
Andreassen

21.06.2018

PS 72/18

PS 73/18

Båttransport - kveldskjøring Høllen Borøya - Skarpøya - Ny-Hellesund

1. Formannskapet vil legge til rette for offentlig kveldsrute som kjøres fra
Høllen til Verfet i Ny-Helllesund i perioden juli til og med 19. august i år.
2. Bevilgningen kr. 100 000 tas fra overskuddet premieavvik

Kjøp av tomt fra Agderbygg AS

Kommunestyret vedtar kjøp av tomt med Gnr. 73 Bnr. 67 fra Agderbygg AS til
22,7 mill. kroner. Kommunestyret vedtar å øke lånerammen med inntil 22,7
millioner kroner i revidert budsjett (tertialrapporten).

F

F
F

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Saksnumm
Sakstittel
er

Vedtak/Oppfølging

Kommentar

Status

Administrasjonsavd Camilla Aarnes
elingen
Administrasjonsavd Camilla Aarnes
elingen
Ordfører
Ordfører

30.08.2018

PS 74/18

Godkjenning av protokoll fra møte i
kommunestyret 21.06.18

Ingen merknader

F

30.08.2018

PS 75/18

Referatsaker kommunestyret 22.
august 2018

Kommunestyret tar referatsakene til orientering. Se de enkelte referatsaker

30.08.2018

RS 24/18

F
F

Administrasjonsavd Camilla Aarnes
elingen

30.08.2018

PS 76/18

Status handlingsplan Region
Ingen merknader
Kristiansand pr. 15.08.18
Fritak fra verv som 3. varamedlem til
Thomas Frenzel fritas fra sitt verv som 3. varamedlem for Høyre til plan- og
plan- og miljøutvalget - Thomas Frenzel miljøutvalget ut valgperioden, det vil si til og med 31.12.2019.

Administrasjonsavd Camilla Aarnes

30.08.2018

PS 77/18

elingen

Suppleringsvalg plan- og miljøutvalget - Suppleringsvalg plan- og miljøutvalget:
3. vararepresentant for Høyre
• Kenneth Gunvald Harbak rykker opp til 3. varamedlem
• Linda Anett Arnesen rykker opp til 4. varamedlem
• Trond Reitan velges til nytt 5. varamedlem til plan- og miljøutvalget

Teknisk

Torkjell Tofte

30.08.2018

PS 78/18

Sluttbehandling - Detaljregulering for
Anderåsen Plan ID 201004

Detaljregulering for Anderåsen Plan ID 201004 sendes tilbake til plan- og
miljøutvalget med sikte på å få frem en trafikksikker kryssing av Hølleveien

Teknisk

Torkjell Tofte

30.08.2018

PS 79/18

Sluttbehandling - Detaljregulering for
Branesveien 102 - Plan ID 201605

1. Detaljregulering for Branesveien 102 – Plan ID 201605 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på
vedtaket av planen som underinstans.

Bompengefinansiering av
Byvekstavtalen for
Kristiansandsregionen

Kommunestyret i Søgne har følgende uttalelse til Byvekstavtalen i
Kristiansandsområdet.

Teknisk

Torkjell Tofte

30.08.2018

PS 80/18

Vi vil
1. ha en tidligere innsats på å bedre kollektivtilbudet, slik at buss oppleves
som et reelt alternativ til bil før bompengene økes i omfang og takst.
2. at antall parkeringsplasser på gatenivå skal reduseres nå, tilsvarende antall
parkeringsplasser bygd i nyere parkeringshus i Kvadraturen.
3. ha tydelige svar fra staten på hva den kan tilby Kristiansandsregionen i en
byvekstavtale.
4. Kristiansand bør be om at saken utsettes, og at det er en forutsetning at
vilkårene for Kristiansand blir likelydende med avtalen de fire store byene har
inngått med staten og som innebærer 50% statlig finansiering av den totale
byvekstavtalen.
5. Utsettelsen innebærer at eksisterende bompolitikk for
Kristiansandsregionen videreføres inntil forholdet er klarlagt.

Søker informert om
vedtak

F

De valgte
medlemmene er
orientert om vedtaket

F

Behandles videre på
ordinær måte.

F
F

F

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Rådmannen

Camilla Aarnes

30.08.2018

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 81/18

Vedtak/Oppfølging

Kommentar

Status

«Nye Lindesnes» medlemskap i Region Søgne kommune gir sin tilslutning til at Nye Lindesnes blir medlem av Region
Kristiansand
Kristiansand fra 01.01.2020. Fra 01.10. 2018 gis observatørstatus i
styre/rådmannsutvalg.
Søgne kommune gir sin tilslutning til at kommune Mandal, Lindesnes og
Marnardal blir medlem i Region Kristiansand fra 01.10.2018 dersom
kommunestyrene i disse kommunene vedtar å søke medlemskap i Region
Kristiansand enkelt vis, inntil Nye Lindesnes er etablert 01.01.2020.

Vedtak oversendt
Region Kristiansan

F

Ved positive vedtak i kommunene Lindesnes, Mandal og Marnardal om å
tilslutte seg Region Kristiansand fra 01.10.2018 legges nåværende
finansieringsmodell til grunn frem til 01.01.2020. Fra 01.01.2020 vil «Nye
Lindesnes» og «Nye Kristiansand» være etablert. Ny finansieringsmodell
utarbeides gjeldene fra dette tidspunktet.

Ordfører

Ordfører

30.08.2018

PS 82/18

Informasjon om status i
kommunesammenslåingen kommunestyret 30.08.18

• Ordfører Hilde (AP) redegjorde for saker i fellesnemnda og «prosjektet valgog honorarkomité».
• Varaordfører Terkelsen (FRP) orienterte om arbeidet i «prosjektgruppe for
symboler - Nye Kristiansand»
• Repr. Kjær (SV) orienterte om arbeidet i «prosjekt - nærdemokrati og
innbyggerinvolvering»

F

• Repr. Egeli (AP) orienterte om arbeidet i «partssammensatt utvalg»
• Rådmann Høyer Holum orienterte om det administrative arbeidet i
forbindelse med kommunesammenslåing

Teknisk

Torkjell Tofte

30.08.2018

FO 8/18

Interpellasjon om selvkost - EIngen oppfølging
postkorrespondanse med foreløpig svar

Teknisk

Torkjell Tofte

30.08.2018

FO 9/18

Interpellasjon om utslipp i Sygna

Ordfører

30.08.2018

RS 22/18

Ordfører

30.08.2018

RS 23/18

Administrasjonsavd Dag Morten
Frantzen
elingen

27.09.2018

PS 85/18

Oppfordring til kystkommunene om å
Søgne kommune melder seg inn i «KIMO»
melde seg inn i organisasjonen "KIMO" mailkorrespondanse
Tilleggsinformasjon - Oppfordring til
Se RS 22/18
kystkommunene om å melde seg inn i
organisasjonen "KIMO"
Saksfremlegg søknad om permisjon fra Kristin Soltveit Upsal fritas fra sine politiske verv fra 27.09.18 og ut
politiske verv - Kristin Soltveit Upsal
valgperioden, det vil si 31.12.19.

Ingen oppfølging

F
F
UB
UB
F

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Administrasjonsavd Dag Morten
Frantzen
elingen

27.09.2018

Teknisk

27.09.2018

Teknisk

Teknisk

Økonomi

Torkjell Tofte

Torkjell Tofte

Torkjell Tofte

Børre
Andreassen

27.09.2018

27.09.2018

27.09.2018

Saksnumm
Sakstittel
er

PS 86/18

PS 87/18

PS 88/18

PS 89/18

PS 90/18

Vedtak/Oppfølging

Opprykk og suppleringsvalg kommunestyret og tjenesteutvalget

Vararepresentant til kommunestyret, Magne Haugland trer inn som fast
medlem av kommunestyret for Kristin Soltvedt Upsal for resten av
valgperioden, det vil si til og med 31.12.19. Øvrige vararepresentanter rykker
opp en plass. Som fast medlem av tjenesteutvalget velges Elin Kristensen.

Sluttbehandling - Detaljregulering for
Åsafjellet vest - Plan ID 201406

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til
detaljregulering for Åsafjellet vest – Plan ID 201406.2.Plan- og miljøutvalget
gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.Bestemmelse 4.1 suppleres med:Vei langs eiendommene
28/396 (Marit Larsen) og 28/613 (Jarl Andresen) sikres med kjøresterkt
rekkverk og brøytesikker skjermvegg på mur. Skjermvegg skal ha glassareal
ved gangvei for bolig og må ikke komme i konflikt med siktsoner.

Kommentar

Status
F

F

Sluttbehandling - Detaljregulering for
Fv 456 (Langenesveien) Sebbetåa Stokkelandsskogen Plan ID 201513

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til
detaljregulering for Fv. 456 (Langenesveien) Sebbetåa - Stokkelandsskogen
Plan ID 201513. 2.Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å
behandle klager på vedtaket av planen som underinstans.

F

Sluttbehandling - Detaljregulering for
Kossevigheia 2 - Plan ID 201218

Detaljregulering for Kossevigheia 2 – Plan ID 201218 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12.2.Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å
behandle klager på vedtaket av planen som underinstans.

F

Økning av ramme til opparbeidelse av Investeringsrammen for opparbeidelse av ny barnehage Leireheia syd økes
ny barnehage Leireheia syd
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.

Økonomi

Børre
Andreassen

27.09.2018

PS 91/18

Tilskudd til private barnehager i Søgne Dagens ordning for beregning og vedtak av sats for tilskudd til private
kommune
barnehager opprettholdes.

Økonomi

Børre
Andreassen

27.09.2018

PS 92/18

Egenbetaling i SFO for barn med
nedsatt funksjonsevne

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. Administrasjonen kommer
tilbake til formannskapet finansieringsforslag i tertialrapporten.

F
F

F

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Økonomi

Børre
Andreassen

27.09.2018

Ordfører

27.09.2018

Torkjell Tofte
Teknisk

25.10.2018

Saksnumm
Sakstittel
er

PS 93/18

PS 94/18

PS 96/18

Vedtak/Oppfølging

Søknad om fritak for eiendomsskatt for Det gis ikke fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7 b for de
eiendommer i fredet område Ny72 eiendommene i Ny- Hellesund som er opplistet i fredningsvedtaket fra
Hellesund
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.Fellesnemnda i Nye Kristiansand anmodes om
å vurdere opprettelsen av et eget kommunalt restaureringsfond for
bygninger med høy historisk verdi.
Informasjon om status i
kommunesammenslåingen kommunestyret 27.09.18

Forslag om opprettelse av
bevaringsområde for hummer

Kommentar

Status

F

Repr. Eikeland (FRP) fremmet forslag:Kommunestyret ber fellesnemda og
om at Søgnes utvikling, vekst og kommunenes innbyggere prioriteres i
perioden frem til den nye kommunen er på plass. Det er viktig for Søgnes
utvikling at det bygges flere boliger sentrumsnært, samtidig som at hele
kommunen skal tas i bruk.Kommunestyret i Søgne vil på det sterkeste
fraråde Kristiansand kommune om fortsatt prioritering av kommunale
midler inn i kunstsilo- prosjektet. Kommunestyret i Søgne mener det vil være
viktigere å prioritere omsorg og oppvekst, samt en sterk reduksjon av
eiendomsskatten fremfor kommunale midler til kunstsiloen.Forslaget fra
repr. Eikeland (FRP) ble avvist i henhold til reglement for Søgne
kommunestyre § 9 - Endring av saksliste. «Sak som ikke er nevnt i
innkallingen, kan ikke tas opp til realitetsavgjørelse hvis møteleder eller 1/3
av de møtende medlemmer motsetter seg dette».
Ordfører avviste saken ettersom det kun var informasjon om status som var
oppsatt på sakskartet.

F

Forslag om opprettelse av bevaringsområde for hummer sendes
Fiskeridirektoratet for videre behandling.Bevaringstiden settes til 10 år i
første omgang.

F

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Teknisk

Torkjell Tofte

25.10.2018

Helse og omsorg

Svein Resset

25.10.2018

Helse og omsorg

Svein Resset

25.10.2018

Administrasjonsavd Dag Morten
elingen
Frantzen

25.10.2018

økonomi

Børre Andreassen 25.10.2018

Saksnumm
Sakstittel
er

PS 97/18

Vurdering av makshøyder på Tangvall

PS 98/18

Endret samarbeidsavtale - ny
betalingsmodell prosjekt TELMA
PS 99/18 Daglig ledelse av Søgne frivilligsentral i
2019
PS 100/18 Samarbeidsavtale - Felles
Personvernombud med Kristiansand
og Songdalen kommune

PS 102/18 2. tertialrapport 2018

Vedtak/Oppfølging

For planlegging på Tangvall legges det til grunn at høyder avgjøres i den
enkelte detaljreguleringsplan. Det må tilstrekkelig utredes at planlagt
bebyggelse ikke går utover dagslys og soltimer for naboer. (soltimer på
balkonger og terrasser etter anbefaling fra SINTEF Byggforsk.)Det er viktig at
om det skal bygges høyhus/punkthus så må dette tilpasses til hele området
og der det ikke forringer andres eiendom og dens brukbarhet. Skal det
bygges tett må byggene være så lave at kvalitetene på bakkeplan dagslys, sol
ivaretas. Skal det bygges høyt må byggene stå så langt fra hverandre at
kvalitetene på bakkeplan også ivaretas, så som sol og dagslys.Ta ut området
under arbeid / behandling. Dette begrunnes med at man må være
forutsigbare i forhold til de signaler som er gitt. Merk område er lagt ut til
offentlig ettersyn og man må behandle denne ferdig som omsøkt.
Søgne kommune inngår revidert samarbeidsavtale med bakgrunn i
saksutredning og vedlegg for øvrig.
Kommunestyret tar saken til orientering.
Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om vertskommunesamarbeid om
Personvernombud, slik det framgår av vedlagte avtaleutkast.Avtalen inngås
med hjemmel i Kommunelovens § 28-1 a og organiseres etter
kommunelovens § 28-1 b.Samarbeidskommuner er Kristiansand, Søgne og
Songdalen kommuner, med Kristiansand kommune som
vertskommune.Avtalen varer fram til etableringen av nye Kristiansand
01.01.2020.
Finansiering av egenbetaling i SFO knyttet til barn med nedsatt
funksjonsevne, foreslås dekt inn ved bruk av disposisjonsfondet i 2018.
Kostnadsrammen for dette i 2018 med vedtaket gjeldende fra 1/10-2018 er
beregnet til 55.000 kroner med dagens etterspørsel.Finansiering av
fendervegg på kroner 50.000,- mot landsiden knyttet til båtslippen på
Vaglen og kveldskjøring knyttet til båttransport på kroner 100.000,- mellom
Høllen - Borøya - Skarpøya - Ny-Hellesund omgjøres, slik at inndekning skjer
fra disposisjonsfondet og ikke via premieavviket.Det foreslår at lånerammen
til videreformidling gjennom startlån, økes med ytterligere 5 mill. kroner.

Kommentar

Status

F

F
F

F

F

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Teknisk

Torkjell Tofte

25.10.2018

Saksnumm
Sakstittel
er

PS 103/18 Høringsuttalelse - videreføring av
dagens innkrevingsmodell for
bompenger - samferdselspakke 2

Vedtak/Oppfølging

Kommentar

Status

Søgne kommune støtter en videreføring av dagens innkrevingsmodell for
bompenger – samferdselspakke 2.Det bør vurderes redusert sats for Euro 6
lastebiler.

F

Administrasjonsavd Dag Morten
elingen
Frantzen
Teknisk
Torkjell Tofte

Administrasjonsavd Kim Høyer Holum
elingen
Teknisk
Torkjell Tofte

Administrasjonsavd Dag Morten
elingen
Frantzen

25.10.2018

PS 105/18 Kostnadsramme - Granskning av
påstander
PS 106/18 Kjøp av tomt gnr. 72 bnr. 129 og del av
gnr. 72 bnr. 60

F

25.10.2018

FO 10/18

F

25.10.2018

FO 11/18

25.10.2018

25.10.2018

Rammen økes med 150 000,- kroner. Dette finansieres innenfor rammen til
Øvrig ansvar sentral administrasjon.
Kommunestyret vedtar kjøp av tomt gnr. 72 bnr. 129 og del av gnr. 72 bnr.
60 for kr. 7,6 mill. Kommunestyret vedtar å øke lånerammen med inntil 8,0
mill.
Interpellasjon om lønnspolitikk i Søgne Interpellasjon ble besvart av fungerende ordfører Egel Terkelsen.
kommune
Interpellasjon om teinefiske
Interpellasjon ble besvart av ordfører Hilde. Fung. Ordfører Terkelsen leste
opp svaret. Forslag om å opprette en politisk sak vedr teinefisket knyttet til
hummer og krabbefiske falt med 14 (V, KRF, AP, SV, MDG) mot 12 stemmer.

PS 101/18 Forvaltningsrevisjonsrapport Arkivhåndtering i Søgne kommune

Kommunestyret slutter seg til revisjonens konklusjoner og anbefalinger som
fremgår av rapport fra forvaltningsrevisjon - Arkivhåndtering i Søgne
kommune.
Kommunestyret slutter seg til revisjonens konklusjoner og anbefalinger som
fremgår av rapport fra forvaltningsrevisjon - Arkivhåndtering i Søgne
kommune, og ber rådmann følge opp revisjonens anbefalinger som går frem
av rapporten.Kommunestyret ber rådmannen om å gi en skriftlig
tilbakemelding til kontrollutvalget innen utgangen av april 2019 om hvordan
anbefalingene er fulgt opp.Forvaltningsrevisjonsrapporten anses også
relevant ifbm. kommunesammenslåingsprosessen og
oversendes derfor til programleder for nye Kristiansand som orientering.

F

F

F

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Administrasjonsavdelingen
Dag Morten
Frantzen

Møtedato

Vedtak/Oppfølging

PS 109/18 Valg av representanter
representantskapet i Agder
kommunerevisjon og
representantskapet i Agder og
Telemark kontrollutvalgssekretariat

Som nytt medlem av representantskapet i Agder kommunerevisjon IKS
velges: Helge Andresen.Som ny vararepresentant i representantskapet i
Agder- og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS velges Helge Andresen.

Administrasjonsavdelingen
22.11.2018
Dag Morten
Frantzen
Administrasjonsavdelingen
Dag Morten Frantzen22.11.2018

PS 110/18 Søknad om fritak fra politiske verv Brytteva Litlere Moi
PS 111/18 Suppleringsvalg - Vararepresentant til
tjenesteutvalget

Brytteva Litlere Moi fritas fra sine politiske verv fra 22.11.2018 og ut
valgperioden, det vil si 31.12.2019.
Som 4.vararepresentant (fellesliste AP/V) til tjenesteutvalget velges Tone
Pettersen.

Administrasjonsavdelingen
Dag Morten
Frantzen

22.11.2018

Administrasjonsavdelingen
Dag Morten
Frantzen

22.11.2018

PS 112/18 Suppleringsvalg - Varamedlem til
Saken utsatt
kommunestyret for valgperioden 20152019
PS 113/18 Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 Kommunestyret vedtar framlegg til budsjett for 2019 for kontroll og
Søgne kommune
tilsynsvirksomheten i Søgne kommune med en ramme på kr. 1 267 000,-

Administrasjonsavdelingen
Dag Morten
Frantzen

22.11.2018

Oppvekst

Jon Wergeland

22.11.2018

Saksnumm
Sakstittel
er

22.11.2018

Ps 114/18 Søknad om alminnelig serverings- og
skjenkebevilling XO Pub AS

PS 116/18 Høringssvar vedrørende justering av
politidistriktenes indre organisering
som følge av kommunereformen

Med hjemme i alkohollovens kapittel 4 gis skjenkebevilling i alkoholgruppe 1
og 2 (øl og vin) fra kl. 08.00 – 02.00 alle dager og alkoholgruppe 3
(brennevin) fra kl. 13.00 – 02.00 innendørs kl. 13.00 – 24.00 utendørs til XO
Pub AS organisasjons nummer 921 587 384 Rådhusveien 26, 4640
Søgne.Med hjemmel i serveringsloven § 3, gis serveringsbevilling til XO Pub
AS organisasjons nummer 921 587 384 Rådhusveien 26, 4640 Søgne i form
av pub med enkel matservering.Antall plasser inne- og utendørs begrenses
ikke når det gjelder antall sitteplasser, men skal følge brannforskriftens krav
innendørs og utendørs.Eier og daglig leder Oddvar Lavrantsen født 07.03.63
godkjennes som styrer for serverings – og skjenkebevillingen. Medeier Hans
Grødum født 13.05.67 godkjennes som stedfortreder. Gry Bille Eriksen
13.03.72 godkjennes som stedfortreder.

1) Kommunestyret støtter politimesterens forslag om videreføring av Søgne
og Songdalen lensmannskontor som ett av to tjenestesteder i Kristiansand
politistasjonsdistrikt. 2)Kommunestyret støtter politimesterens anbefaling
om å komme tilbake til hvordan organiseringen av politikontaktene skal
være når Nye Kristiansand har avklart organiseringen av det forebyggende
arbeidet. Kommunestyret anbefaler at det innledes et samarbeid med
politiet om hvordan det forebyggende arbeidet knyttet til
kriminalitetsforebygging lokalt skal organiseres i Nye Kristiansand

Kommentar

Status

F
F
F
F
F

F

F

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Teknisk

Torkjell Tofte

22.11.2018

Administrasjonsavdelingen
Dag Morten
Frantzen

22.11.2018

Teknisk

22.11.2018

Torkjell Tofte

Saksnumm
Sakstittel
er

Vedtak/Oppfølging

Kommentar

PS 117/18 Kommunale gebyrer og priser for 2018 - Se under.
Vann, avløp, renovasjon,
slamtømming, leie, parkering, båthavn,
havn mv
PS 119/18 Rapport - Undersøkelse/ granskning av Kommunestyret har gått gjennom rapporten til Kluge Advokatfirma AS, og
påstander om kritikkverdige forhold
har gjort seg kjent med rapportens innhold og konklusjonene som trekkes.
Kommunestyret kan ikke se at det foreslås tiltak som ikke allerede er
utprøvd, og finner derfor ikke at ytterligere ressursbruk er hensiktsmessig på
dette tidspunkt. For å sikre alle ansatte et forsvarlig arbeidsmiljø, så vil
FO 12/18 Interpellasjon om kommunale
Interpellasjonen ble besvart av ordfører Astrid Hilde. Forslag om å gjenoppta
båtplasser i Solta båthavn
forhandlinger med Høllen og Solta. Ordføreren avviste at saken ble tatt opp
til avstemming i dette møtet etter bestemmelsene i reglementets §9, 3. ledd
da saken ikke var på sakskartet.
Saken blir tatt opp til neste møte.

Status
F
F

F
sak behandlet

Administrasjonsavdelingen
Dag Morten
Frantzen

13.12.2018

Administrasjonsavdelingen
Dag Morten
Frantzen

13.12.2018

Administrasjonsavdelingen
Dag Morten
Frantzen
Økonomi
Børre Andreassen

13.12.2018

Teknisk

13.12.2018

Teknisk

Torkjell Tofte

Torkjell Tofte

13.12.2018

13.12.2018

PS 122/18 Suppleringsvalg - varamedlem til
kommunestyret

Varamedlem Agnes- Margrethe Bjorvand velges som 4. varamedlem
(opprykk fra 5.vara) for Venstre i kommunestyret. Gordon Øydna velges som
5.varamedlem for Venstre i kommunestyret.

PS 123/18 Suppleringsvalg - Varamedlem til
Som 6. varamedlem til kommunestyret for Arbeiderpartiet velges: Marianne
kommunestyret for valgperioden 2015- Bakke Meiholt
2019
PS 124/18 Politisk møteplan 2019
Politisk møteplan 2019 ble vedtatt.
PS 125/18 Søknad om driftstilskudd - Stiftelsen
Arkivet
PS 126/18 Sluttbehandling - Detaljregulering av
Nodenesveien 25 – Plan ID 201610

Søgne kommune støtter stiftelsen Arkivet med kr 25.000,- for 2019.
Inndekning tas fra disposisjonsfond.
Detaljregulering for Nodenesveien 25 vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 1212. 2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på
vedtaket av planen som underinstans. BRA begrepet strykes.

PS 127/18 Sluttbehandling - Detaljregulering for
Øygarden 7 - 11 - 15 (Solstrålen
barnehage) - Plan ID 201609

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas alternativ 3 (vedlegg 58) som forutsetter at barnehagens uteoppholdsareal løses med å
omdisponere to regulerte kommunale boligtomter og en mindre parsell
privat eiendom (gnr/bnr 16/232).
2.
Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på
vedtaket av planen som underinstans.
3.
Det innarbeides rekkefølgekrav om opparbeidelse av SF1 fram til fylkesveg
456 på lik linje med SF2.

F
F
F
F
F

F

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Oppvekst

Jon Wergeland

13.12.2018

Saksnumm
Sakstittel
er

PS 128/18 Høringsuttalelse - Lokal forskrift for
inntak til videregående opplæring og
formidling til læreplass i Agder
fylkeskommune

Vedtak/Oppfølging

Søgne kommune mener det må legges opp til et friere skolevalg ved VG1 i
Kristiansandsregionen, inkludert Mandal. Elever fra Søgne må kunne søke
fritt på skole blant alle de videregående skolene i Kristiansandsregionen,
inkludert Mandal.

Søgne kommune støtter forslaget til § 4 om at inntak til Vg2 og yrkesfaglige
Vg3 er basert på bakgrunn av poengsum basert på karakterer.

Søgne kommune støtter forslaget til § 5 Inntak til Vg3 studieforberedende
programområder

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

Søkere til VG2 og VG3 prioriteres inn ved skolen de har gått på VG1 så sant
utdanningsprogrammet finnes ved den aktuelle skolen.

Kommentar

Status

F

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Oppvekst

Jon Wergeland

13.12.2018

Saksnumm
Sakstittel
er

PS 129/18 Rullering av idrettens
handlingsprogram i Søgne for 20192022

Vedtak/Oppfølging

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. 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.
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.

Kommentar

Status

UB

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Økonomi

Børre Andreassen

13.12.2018

Administrasjonsavdelingen
Dag Morten
Frantzen

31.01.2019

Saksnumm
Sakstittel
er

PS 130/18 Årsbudsjett 2019, Økonomiplan 2019- Kommunestyret vedtar økonomiplanen for 2019-2022. Driftsrammer og
2022
investeringsbudsjett for 2019 i økonomiplanen 2019-2022 er kommunens
årsbudsjett for 2019.
26.
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.
27.
Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges
til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2019.
28.
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.
29.
Rådmannen gis fullmakt til å fastsette satser for finansiering av ikkekommunale barnehager i tråd med forskrift om tildeling av tilskudd til
private barnehager.
30.
Rådmannen gis fullmakt til å harmonisere gebyr/betalingssatser i 2019 der
det er praktisk mulig.
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

Administrasjonsavdelingen
Dag Morten
Frantzen

31.01.2019

PS 3/19
PS 4/19

Administrasjonsavdelingen
Dag Morten
Frantzen

31.01.2019

PS 5/19

Teknisk

31.01.2019

PS 6/19

Torkjell Tofte

Vedtak/Oppfølging

Valg av varamedlem i menighetsrådet ut valgperioden, DVs 31.12.2019
Som nytt varamedlem til fellesrådet (menighetsrådet) velges: Sigrun Sæther
Suppleringsvalg - Arbeiderpartiets
Som 7. varamedlem til kommunestyret for Arbeiderpartiet velges: Jarle
varamedlem til kommunestyret
Johan Valsvik Som 8. varamedlem til kommunestyret for Arbeiderpartiet
velges: Grethe Rirud
Utvidelse og presisering av
Søgne kommunestyre vedtar å utvide fellesnemndas fullmakter til også å
fellesnemdas fullmakter
gjelde inngåelse av avtaler på vegne av Nye Kristiansand som binder den nye
kommunen.
Sluttbehandling - Detaljregulering for I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til
Åros barnehage - Plan ID 201803
detaljregulering Åros barnehage – Plan ID 201803. 2. Plan- og miljøutvalget
gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.

Kommentar

Status

F

F
F
F
F

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Teknisk

Torkjell Tofte

31.01.2019

Teknisk

Teknisk

Torkjell Tofte

Torkjell Tofte

Administrasjonsavdelingen
Dag Morten
Frantzen

31.01.2019

31.01.2019

31.01.2019

Saksnumm
Sakstittel
er

PS 7/19

PS 8/19

PS 9/19

PS 10/19

Sluttbehandling av
detaljreguleringsplan for ny gang- og
sykkelvei langs Salemsveien og
Fåmyråsen - Plan ID 201704
Sluttbehandling - Detaljregulering av
Kilenesheia vest - felt B2 - Plan ID
201707

Vedtak/Oppfølging

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til
detaljregulering av ny gang- og sykkelvei langs Salemsveien og Fåmyråsen –
Plan ID 201704, bestående av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. 2.
Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på
vedtaket som underinstans.
1.1.2 Område B11: Det tillates 1 boenhet på eiendom med GB 12/7 endres
til: Det tillates 2 boenheter på eiendommen. Bestemmelsen harmoniseres
med kommuneplanens bestemmelser om antall boenheter. 6.
Rekkefølgebestemmelser suppleres med nytt punkt 6.3: Før det gis
igangsettingstillatelse til boenhet nr 2, samt andre tiltak på B11, skal
eksisterende avkjørsel til området stenges, og ny utkjørsel skal bygges som
plankartet viser. 1. Detaljregulering for Kilenesheia vest – felt B2 – Plan ID
201707 vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12. 2. Plan- og miljøutvalget
gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans. Forstøtningsmurer fra B2 mot B11 må overholde
bestemmelsen om maks 1,5 m.

Sluttbehandling - detaljregulering for
Detaljregulering for Rådhusveien 36 og 38 – Plan ID 201613 vedtas, jf. planRådhusveien 36 og 38 - Plan ID 201613 og bygningsloven § 12-12, med endringer innarbeidet i forslag til endrede
bestemmelser. Plankartet justeres i tråd med vedtatte makshøyder i
bestemmelsene. Planen vedtas med maks cotehøyde 44,0. Den øverste
etasjen skal være tilbaketrukket, dvs. maks gesimshøyde på cotehøyde 41,0.
Tilleggspunkt: Øverste etasje skal være inntrukket på alle fasader og dekke
maks 70 % av taket. Planen vedtas med maks cotehøyde 44,0. Den øverste
etasjen skal være tilbaketrukket, dvs. maks gesimshøyde på cotehøyde 41,0.
Tilleggspunkt: Øverste etasje skal være inntrukket på alle fasader og dekke
maks 70 % av taket. 3. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å
behandle klager på vedtaket av planen som underinstans.

Informasjon om status
kommunesammenslåing Kommunestyret 31.01.2019

Repr. Berge (V) bad om å få en orientering fra administrasjonen når det
gjelder økt arbeidsbelastning i forbindelse med kommunesammenslåing.
Rådmannen orienterte.  Repr. Berge (V) bad om å få en orientering fra
direktør for kultur, frivillighet og innbyggerdialog, Torbjørn Urfjell, vedr
idrettsetaten i den nye kommunen.  Ordfører foreslo at direktør for kultur,
frivillighet og innbyggerdialog også redegjør for kultursektoren generelt, og
spesielt med tanke på bruk av kultursenteret Søgne Gamle Prestegård.

Kommentar

Status
F

F

F

F

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Saksnumm
Sakstittel
er

Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Økonomi

Børre Andreassen

28.02.2019

PS 12/19

28.02.2019

PS 13/19

Administrasjonsavdelingen
Dag Morten
Frantzen

Administrasjonsavdelingen
Dag Morten
Frantzen

Teknisk

Økonomi

Torkjell Tofte

Børre Andreassen

28.02.2019

28.02.2019

28.02.2019

PS 14/19

PS 15/19

PS 16/19

Vedtak/Oppfølging

Referatsaker

RS 7/19 Søknad om støtte til krafttak mot kreft med 1 kr pr innbygger –
Kreftforeningens innsamlingsaksjon 2019. Formannskapets vedtak
enstemmig vedtatt.
Suppleringsvalg - plan og miljøutvalget Som nytt varamedlem til plan- og miljøutvalget for FRP velges: Egel
Terkelsen.
Som nytt 4. varamedlem til plan- og miljøutvalget for fellesliste MDG/SP/SV
velges: Per Kjær.
Som nytt 5. varamedlem til plan- og miljøutvalget for fellesliste MDG/SP/SV
velges: Annika Meland Fiskå (SP).
Som nytt varamedlem til plan- og miljøutvalget for H velges: Jack Andersen
Som nytt varamedlem til plan- og miljøutvalget for fellesliste AP/V velges:
Aslaug Bakke
Suppleringsvalg - tjenesteutvalget

Nedleggelse av Tronstadvann
interkommunale vannverk IKS

Valg av pensjonsleverandør for nye
Kristiansand

Som nytt 4. varamedlem til tjenesteutvalget for fellesliste MDG/SP/SV
velges: Per Kjær.
Som nytt varamedlem til tjenesteutvalget for H velges: Terje Pettersen.
Som nytt varamedlem til tjenesteutvalget for fellesliste AP/V velges:
Marianne Meiholt
1. Søgne kommune vedtar å legge ned Tronstadvann Interkommunale
vannverk IKS som selskap.
2.
Alle anleggsdeler, fordringer og forpliktelser overføres til Nye Kristiansand
med virkning fra 1.1.2020.
Søgne kommune stiller seg bak de vurderinger og beslutninger gjort av
Fellesnemnda i sak 201805529-10 i møte 20. november 2018.
2.
Søgne kommune vedtar å si opp Fellesordningen i KLP for de ansatte som er
omfattet av denne ordningen.
3.
Programleder/rådmann i nye Kristiansand får fullmakt til å gjennomføre den
praktiske oppsigelsen, herunder nødvendige avtaleavslutninger/-inngåelser
fra det tidspunkt som er hensiktsmessig.
4.
Søgne kommunestyre anmoder KKP å gå gjennom porteføljen sin og
prioritere investeringer i selskaper som scorer godt innen samfunnsansvar
og miljø. Det bes om regelmessig, og minst en gang i perioden, rapportering
til bystyret av KKPs investeringer ifht. samfunnsansvar og miljø.

Kommentar

Status
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F

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Økonomi

Børre Andreassen

28.02.2019

Oppvekst

Økonomi

Jon Wergeland

Børre Andreassen

28.02.2019

28.02.2019

Saksnumm
Sakstittel
er

PS 17/19

PS 18/19

PS 19/19

Vedtak/Oppfølging

1.
Kommunestyret vedtar at følgende interkommunale samarbeid etter
kommuneloven § 27 avsluttes fra 31.12.2019:
Innkjøpssamarbeidet mellom Kristiansand og Søgne kommune.
2.
Kommunestyret vedtar at følgende vertskommunesamarbeid etter
kommuneloven § 28 avsluttes fra 31.12.2019:
Grunnleggende norskopplæring og samfunnskunnskap for nyankomne
innvandrere, grunnskole for voksne og Kvalifiseringsbasen. Et samarbeid
mellom Songdalen og Søgne.
Legevaktsamarbeid mellom Søgne og Songdalen
Oppmåling-samarbeid mellom Søgne og Songdalen
PPT-samarbeid mellom Søgne og Songdalen
Høllen interkommunale renseanlegg mellom Søgne og Songdalen
Handlingsplan - forebygging av alvorlig Handlingsplan - forebygging av alvorlig vold blant barn og unge vedtas som
vold blant barn og unge
et arbeidsredskap for å fremme tidlig innsats, tverrfaglig samhandling og
profesjonelt arbeid i situasjoner med bekymring for voldsrisiko.
Kommunestyret ber om at kommunens oppfølgingsrutiner for offer,
pårørende og gjerningsperson, dersom tilfeller av alvorlig vold allikevel
skulle forekomme, legges fram for tjenesteutvalget til orientering.

Kommentar

Status

Oppsigelse av interkommunale
samarbeid mellom Søgne, Songdalen
og Kristiansand

Tillegg til budsjettvedtak
eiendomsskatt 2019

Det skrives ut skatt på et særskilt skattegrunnlag som følge av at
produksjonsutstyr og –installasjoner ikke skal medtas i takstgrunnlaget når
de tidligere verk og bruk skal takseres og regnes som næringseiendom fra
2019. Det særskilte skattegrunnlaget er differansen mellom ny takst for
objektene fra 2019 og skattegrunnlaget i 2018. Grunnlaget skal i 2019 være
redusert med én syvendedel (jf. overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4 første
punktum). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 2
promille.
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F

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Administrasjonsavdelingen
Dag Morten
Frantzen

Helse og omsorg

Svein Resset

Møtedato

28.02.2019

28.02.2019

Saksnumm
Sakstittel
er

PS 20/19

PS 21/19

Søknad om alminnelig serverings- og
skjenkebevilling Søgne Catering AS

Vedtak/Oppfølging

Med hjemme i alkohollovens kapittel 4 gis skjenkebevilling i alkoholgruppe 1
og 2 (øl og vin) fra kl. 09.00 – 22 alle dager og alkoholgruppe 3 (brennevin)
fra kl. 13.00 – 22.00 til Søgne Catering AS organisasjons nummer 917182728,
Toftelandsveien 2, 4640 Søgne
Med hjemmel i serveringsloven § 3, gis serveringsbevilling til Søgne Catering
AS organisasjons nummer 917182728, Toftelandsveien 2, 4640 Søgne i form
av restaurant og kafedrift
Antall plasser begrenses ikke når det gjelder antall sitteplasser, men skal
følge brannforskriftens krav innendørs.
Daglig leder Elise Markussen Høyland født 260789 godkjennes som styrer for
serverings – og skjenkebevillingen. Eier Kirsten Sagen født 030777
godkjennes som stedfortreder.
Det forutsetter for innvilgelsen av serverings- og skjenkebevilling at søknad
om bruksendring av lokalene i Toftelandsveien 2, 4640 Søgne godkjennes.
Ref. sak nr. 2018/3913.

Kjøp av varig tilrettelagte
arbeidsplasser

Søgne kommune medfinansierer to nye VTA-plasser plasser ved Songvaar AS
med 25% av det til enhver tids gjeldende statlige driftstilskudd. Kostnadene
innarbeides i forbindelse med revidert budsjett 2019.
Søgne kommune øker innlån fra Husbanken for videretildeling av startlån i
2019 fra kr. 10 000 000,- (ti millioner kroner) til kr. 20 000 000,- (tjue
millioner kroner)
Salg eller avtaleinngåelser om overtagelse av kommunens båtplasser i
Høllen og Solta båthavn avventes til ny organisasjon er på plass.

Administrasjonsavdelingen
Dag Morten
Frantzen

28.02.2019

PS 22/19

Startlån - Økning av innlån fra
Husbanken

Teknisk

Torkjell Tofte

28.02.2019

PS 23/19

Salg og reforhandling avtaler - Høllen
og Solta båthavn

Teknisk

Torkjell Tofte

28.02.2019

PS 24/19

Sluttbehandling - kommuneplanens
Se protokoll
arealdel - Søgne kommune 2018-2030

Kommentar

Status
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Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Teknisk

Torkjell Tofte

28.02.2019

Saksnumm
Sakstittel
er

PS 25/19

Sluttbehandling - Opphevelse av
reguleringsplaner i forbindelse med
revisjon av kommuneplanen

Vedtak/Oppfølging

Følgende reguleringsplaner oppheves:
Plan ID
Navn
19691030
Disposisjonsplan for del av Kileheia 2
19700511
Reguleringsplan for Ytre del av Lyngmyren (disposisjonsplan)
19701006
Reguleringsplan for Kjeholmen
19730404
Reguleringsplan for Kileheia 1
19750102
Reguleringsplan for Torvesanden
19760514
Reguleringsplan for Lyngmyr
19770614
Reguleringsplan for Trollneset
19781212
Reguleringsplan for Hellevika-Paradisbukta
19650222
Reguleringsplan for del av Høllen
19800121
Reguleringsplan for Leirkilen Småbåthavn
19820519
Reguleringsplan for sørlige deler av Eik-Sangvik

Teknisk

Torkjell Tofte

28.03.2019

PS 27/19

Godkjenning av protokoll fra møte
28.02.2019

PS 24/19 Sluttbehandling – Kommuneplanens arealdel – Søgne kommune
2018 - 2030
Ordfører Hilde (AP) kommenterte følgende feil i protokoll fra møte
28.02.2019, og bad om endring:
I innspill til kommuneplanens arealdel fra Møvik Byggetjenester er det
oppgitt feil GB. Det er henvist til GB 15/157, mens rett GB er 15/19.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte i kommunestyret 28.02.2019,
med Ordførers endring.

Helse og omsorg

Svein Resset

28.03.2019

PS 28/19

Referatsaker

Kommunestyret tar referatsakene til orientering.
RS 12/19 Eventuelt Eldrerådet 18.03.2019
Kommunestyret vil bidra til å sikre en videreføring av den nåværende trygge
og gode
legevaktsordning i Søgne.

Kommentar

Status
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F

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Helse og omsorg

Svein Resset

28.03.2019

Teknisk

Teknisk

Torkjell Tofte

Torkjell Tofte

Administrasjonsavdelingen
Dag Morten
Frantzen

28.03.2019

28.03.2019

28.03.2019

Saksnumm
Sakstittel
er

PS 29/19

PS 30/19

PS 31/19

PS 32/19

Søgne Eldreråds høringssvar om
forskrift til kommuneloven § 5-12
"eldrerådsloven" med svarfrist 1.april
2019
Klagebehandling - detaljregulering av
Nodenesveien 25 – Plan ID 201610

Forhandlingsutvalg - Behandling av
innsigelse fra fylkeskommunen Områderegulering for Øygarden
(Langenesåsen), Plan ID 201601
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse
for nye Kristiansand

Vedtak/Oppfølging

Kommunestyret støtter innholdet i høringssvaret fra eldrerådet til den nye
forskriften til kommunelovens § 5-12 ("eldrerådsloven"), og vil anbefale at
innspillene blir vektlagt i det videre arbeidet.
Klager på vedtaket av detaljreguleringsplanen for Nodenesveien 25 – Plan ID
201610, tas ikke til følge.
2.
Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse.
Forhandlingsutvalget suppleres med Helge Reisvoll.

Kommentar

Status
F
F
F

Kommunestyret vedtar helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for nye
Kristiansand vedtatt i Fellesnemnda 18.12.2018 inkludert foreslåtte
endringer.

F

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Teknisk

Torkjell Tofte

28.03.2019

Teknisk

Helse og omsorg

Torkjell Tofte

Svein Resset

28.03.2019

28.03.2019

Saksnumm
Sakstittel
er

PS 33/19

PS 34/19

PS 35/19

Vedtak/Oppfølging

Planstrategi for nye Kristiansand 2019 - 1. Kommunestyret i Søgne kommune slutter seg til forslag til planstrategi for
2023
nye
Kristiansand, datert 19.2.2019, jf. PBL § 10-1.
2.
Vedtaket innebærer at kommuneplanen for nye Kristiansand revideres i to
faser:
a.
Det meldes oppstart av planarbeid for ny samfunnsdel med overordnet
arealstrategi for nye Kristiansand. Arbeidet starter opp som et
interkommunalt
samarbeid i 2019, i tråd med kapittel 9 i plan- og bygningsloven, og vedtas
endelig av det nye bystyret i 2020.
b.
Parallelt med oppstart av samfunnsdelen settes det i gang et forberedende,
felles kartleggingsarbeid for en ny og samlet arealdel som vil danne grunnlag
for ny arealdel når arbeidet med den meldes formelt opp etter at ny
samfunnsdel er vedtatt.
c.
Myndighet til å treffe vedtak om planprosessen for samfunnsdelen
overføres til
fellesnemnda for nye Kristiansand fram til ny kommune er etablert, jf. PBL. §
9-3.
d.
Igangsetting av øvrige planarbeid vil skje i tråd med planstrategiens forslag,
kapittel 10.2.
Søgne kommune ber om at det utarbeides en egen plan for en ny BPA
ordning i nye Kristiansand, og at brukerorganisasjoner inkluderes i
planarbeidet.
Fastsetting av klimatilpasningsstrategi Klimatilpasningsstrategien
legges til grunn for nye Kristiansands
for nye Kristiansand

klimatilpasningsarbeid. Programleder utarbeider handlingsplan for
klimatilpasningsstrategien når strategien er vedtatt i alle de tre kommunene.

Avtale med Kristiansand kommune kommunelegefunksjoner i perioden
01.04. - 31.12.2019

Det inngås samarbeidsavtale jf. kommunelovens § 28 1b med Kristiansand
kommune om ivaretagelse av kommunelegefunksjoner, slik det framgår av
vedlegg.

Kommentar

Status

F

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Økonomi

Økonomi

Økonomi

Økonomi

Oppvekst

Jon Wergeland

Teknisk

Teknisk

Torkjell Tofte

Torkjell Tofte

Møtedato

28.03.2019

28.03.2019

28.03.2019

28.03.2019

25.04.2019

Saksnumm
Sakstittel
er

PS 36/19

TILSKUDD TIL FORSVARSHISTORISK
FORENING/NY-HELLESUND KYSTFORT

Vedtak/Oppfølging

1. Søgne kommune støtter Forsvarshistorisk forening sitt arbeid med å ta
vare på og formidle fortet i Ny-Hellesund med kr 50.000 i 2019.
2. Søgne kommunes årlige driftstilskudd på 10.000 til Forsvarshistorisk
forening blir fortsatt utbetalt i 2019. Årsmelding med regnskap skal leveres
før driftstilskudd utbetales.
3. Merutgiften i 2019 på til sammen kr 50.000 dekkes av disposisjonsfond

Kommentar

Status

UB

Ps 37/19

Søknad fra Søgne Skolekorps om ekstra Søgne skolekorps gis en ekstra bevilling på kr 50 000,- under forutsetning av
bevilgning
at det legges frem godkjent regnskap. Inndekning i disposisjonsfondet.

UB

PS 38/19

Tilstandsrapporten for skolene i Søgne Tilstandsrapporten for grunnskolene i Søgne 2018 tas til etterretning.
2018
Kommunestyret ber om at tjenesteutvalget får en sak der det fremkommer
hvilke tiltak som settes inn med tanke på forbedringsområder som skolene
har, sett i lys av tilstandsrapporten.
Tilstandsrapporten for grunnskolene i Søgne 2018 tas til etterretning.

F

PS 39/19

PS 42/19

Sluttbehandling - Detaljregulering for 1.
vei til Lundekleiva øst – Plan ID 201607 I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til
detaljregulering for vei til Lundekleiva øst.
2.
Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på
vedtaket av planen som underinstans.
3.
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-14 oppheves regulerte frisiktsoner
i reguleringsplan for Lunde sentrum, plan id 20050908-1, vedtatt 8.9.2005
iht. kart vedlegg 7.
Klage på vedtak om detaljregulering av Kommunen tar naturvernforbundets klage delvis til følge ved at
Kilenesheia vest - felt B2 – Plan ID
bestemmelsen som åpner opp for mudring og sprengning i trafikkområder
201707
sjø tas ut.
Reguleringsbestemmelsen § 4.1 endres til: «Offentlig trafikkområde i sjø skal
etableres som vist på plan. I området inngår manøvreringsareal for båt. Det
er ikke tillatt med ankring i formålet».
Klage fra naboer med GB 12/7 og 12/126 tas ikke til følge.
Klagene gis ikke utsettende virkning for kommunestyrets reguleringsvedtak
(forvaltningsloven § 42).

F

F

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Teknisk

Torkjell Tofte

25.04.2019

Teknisk

Torkjell Tofte

Administrasjonsavdelingen
Dag Morten
Frantzen

25.04.2019

25.04.2019

Saksnumm
Sakstittel
er

PS 43/19

PS 44/19

PS 46/19

Sluttbehandling - Detaljregulering for
deler av Okse - Plan ID 201804

Høringsuttalelse - Regionplan Agder
2030

Vedtak/Oppfølging

1.
Detaljregulering for deler av Okse – Plan ID 201804 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12, med følgende endring:
- Uthuset som tilhører GB 26/2 tas ut av planen ved at BUN reduseres med
en fjerdedel.
- Bestemmelser om BRA endres til BYA
- Bestemmelse om at farger på bygget skal være i gråtoner/naturfarger, og
taktekking skal
utføres med materialer som gir en mørk og matt fargevirkning, endres til at
bebyggelsen skal
utformes etter det stedlige preget for området.
- Bestemmelse om at utrigger skal ligge minst 3 meter fra enden av brygge
strykes
- Bestemmelse om at byggemateriale for brygger skal være stein eller tre, og
i farge
gråtoner/naturfarger supleres med: Materialer som naturlig gir gråtone.
- Formålsgrenser ansees som byggegrenser mot sjø
2.
Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på
vedtaket av planen som underinstans.
1.
Regionplan Agder 2030 gir et godt bilde av utfordringene og muligheter på
Agder. Fremtidsbildene og målene er godt beskrevet, men det er viktig at
målene framstår som realistiske og tar høyde for at oppgaver må løses på
ulikt nivå. Planen anbefales styrket på sentrale områder, som digitalisering,
internasjonalt samarbeid og samarbeid på tvers av sektorer, forvaltingsnivå
og mellom det offentlige og private, som virkemiddel i utvikling av
tjenestetilbudet til innbyggerne.
2.
Det anbefales at vedtak av handlingsprogrammet utsettes til etter at
regionplan Agder 2030 er vedtatt. Det nye fylkestinget bør vedta
handlingsprogrammet etter dialog med samarbeidspartene og de nye
kommunestyrene, i denne dialogen bør det løftes fram noen saker som er
viktige for Agder.

Markering for innbyggere i forbindelse Kommunestyret gir fullmakt til Formannskapet til å velge en prosjektleder
med overgang til ny kommune
innen for rammen av 1 million kroner. Midlene tas fra disposisjonsfondet.
Formannskapet ber administrasjonen om å ta en gjennomgang av tilbudene
før saken fremmes i neste møte.

Kommentar

Status

F

F

F

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Teknisk

Torkjell Tofte

25.04.2019

Administrasjonsavd Dag Morten
elingen
Frantzen

Administrasjonsavd Dag Morten
elingen
Frantzen

23.05.2019

23.05.2019

Saksnumm
Sakstittel
er

PS 47/19

PS 49/19

PS 50/19

Vedtak/Oppfølging

Planstrategi for nye Kristiansand 2019- Søgne kommunestyret supplerer sitt vedtak fra PS 33/19 Planstrategi for nye
2023 - Korreksjon av vedtak
Kristiansand 2019-2023 med følgende:
5. Fellesnemnda vil presisere at plan for overordnet krisehåndtering og
smittevernplan må være ferdig innen 01.01.2020.
6. Fellesnemnda vil understreke at ny rådmann og ledere i Kristiansand må
ansvaret for planer som skal utarbeides.
7. Fellesnemnda ønsker at det utarbeides en plan for kvalitet og mestring i
skole og barnehage.
8. Fellesnemnda ber om at eksisterende planer som foreslås gjort gjeldende
for nye Kristiansand, behandles som egne saker i fellesnemnda.

Søknad om salgsbevilling - Trysnes
Marina AS

Søknad om servering og alminnelig
skjenkebevilling - Godbitene ANS Trysnes Brygge restaurant og bar

Med hjemmel i alkoholloven kapittel 3 gis salgsbevilling for alkoholgruppe 1
inntil 4,7 % volumprosent til Trysnes Marina AS organisasjonsnummer 922
160 864 i butikklokalet på Trysnes brygge, Trysnesveien 423, 4640 Søgne.
Salgsbevilling for alkoholgruppe 1 (øl og rusbrus) gis innenfor kommunes
salgstider som er fra kl. 08.00 til 20.00 ukedager og fra kl. 08.00 til 18.00 på
lørdager.
Ralf Georg Olsen født 05.07.62 godkjennes som styrer og Nancy Sture Olsen
født 17.01.66 godkjennes som stedfortreder.
Med hjemmel i serveringsloven §3, gis serveringsbevilling til Godbitene ANS
under driftsnavet Trysnes Brygge restaurant og bar, Trysnesveien 423, 4640
Søgne i form av restaurant og bar drift.
Med hjemme i alkohollovens kapittel 4 og forskrift om åpningstider for
serveringssteder i Søgne kommunes gis skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 og
2 (øl og vin) fra kl. 08.00 – 02.00 alle dager og alkoholgruppe 3 (brennevin)
fra kl. 13.00 – 02.00 innendørs kl. 13.00 – 24.00 utendørs til Godbitene ANS
under driftsnavnet Trysnes Brygge restaurant og bar, Trysnesveien 423, 4640
Søgne.
Antall plasser inne- og utendørs begrenses ikke når det gjelder antall
sitteplasser, men skal følge brannforskriftens krav innendørs og utendørs.
Eier og daglig leder Kristian Håkon Møllesjø Lohne født 23.07.79 godkjennes
som styrer for serverings og skjenkebevillingen. Medeier Tom Erik
Tørresvold født 15.08.67 godkjennes som stedfortreder.
Selskapet er under stiftelse og det settes som vilkår for innvilgelsen at firma
og skatteattest er ok.

Kommentar

Status

F

F

F

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Administrasjonsavd Dag Morten
elingen
Frantzen

Administrasjonsavd Dag Morten
elingen
Frantzen

Teknisk

Torkjell Tofte

Møtedato

23.05.2019

23.05.2019

23.05.2019

Saksnumm
Sakstittel
er

PS 51/19

PS 52/19

PS 53/19

Teknisk

Torkjell Tofte

23.05.2019

PS 54/19

Teknisk

Torkjell Tofte

23.05.2019

PS 55/19

Vedtak/Oppfølging

Søknad om endrede vilkår for innvilget Med hjemme i alkohollovens kapittel 4 og forskrift om åpningstider for
skjenkebevilling - Søgne Catering AS - serveringssteder i Søgne kommunes gis skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 og
Gunders Kafe
2 (øl og vin) fra kl. 08.00 – 02.00 alle dager og alkoholgruppe 3 (brennevin)
fra kl. 13.00 – 02.00 innendørs kl. 13.00 – 24.00 utendørs til Søgne Catering
AS organisasjons nummer under driftsnavnet Gunders Kafe, Toftelandsveien
2, 4640 Søgne
Søknad om alminnelig skjenkebevilling - Med hjemmel i serveringsloven §3, gis serveringsbevilling til Skudeneset
Skudeneset Gaard AS
Gaard AS organisasjonsnummer 998475430, Langenesveien 83 gårds og
bruks nummer 17/296, 4640 Søgne.
Med hjemme i alkohollovens kapittel 4 og forskrift om åpningstider for
serveringssteder i Søgne kommunes gis skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 og
2 (øl og vin) fra kl. 08.00 – 02.00 alle dager og alkoholgruppe 3 (brennevin)
fra kl. 13.00 – 02.00 innendørs kl. 13.00 – 24.00 utendørs til Skudeneset
Gaard AS organisasjons nummer 998475430, Langenesveien 83 gårds og
bruks nummer 17/296, 4640 Søgne.
Antall plasser inne- og utendørs begrenses ikke når det gjelder antall
sitteplasser, men skal følge brannforskriftens krav innendørs og utendørs.
Eier og daglig leder Erik Lindås født 17.06.71 godkjennes som styrer for
skjenkebevillingen. På bakgrunn av skjenkestedets størrelse og driftsform
innvilges unntak fra kravet om stedfortreder.

1.
Detaljreguleringsplan for Søgne omsorgssenter, Plan ID 201706, vedtas, jf.
plan- og bygningsloven § 12-12.
2.
Sluttbehandling av
Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på
detaljreguleringsplan for Søgne
vedtaket av planen som underinstans.
omsorgsenter - Kleplandsveien - Plan 3.
ID 201706
Reguleringsbestemmelse pkt 5. 3. avsnitt endres fra BIN1 til BIN1 – BIN5.
Detaljreguleringsplan for midtre del av Skarpøya, Plan ID 201801, vedtas, jf.
plan- og bygningsloven § 12-12.
Sluttbehandling - Detaljregulering av 2.
midtre del av Skarpøya - Plan ID
Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på
201801
vedtaket av planen som underinstans.
Klagene på vedtaket av detaljregulering for Rådhusveien 36 og 38 – Plan ID
201613, tas ikke til følge.
Klagebehandling - Detaljregulering for 2.
Rådhusveien 36 og 38 - Plan ID 201613 Klagene oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Kommentar

Status

F

F

F

F

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Saksnumm
Sakstittel
er

Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Teknisk

Torkjell Tofte

23.05.2019

PS 56/19

Avfallsplan 2017-2020 - Årsrapport
2018

Årsrapport for 2018 vedr. avfallsplanen for Avfall Sør AS tas til orientering.

Teknisk

Torkjell Tofte

20.06.2019

FO 8/19

Interpellasjon om Søgneruta

Det utredes en egen sak som ser på mulighetene for å sikre Søgneruta/
«Trikken» en trygg og forutsigbar fremtid i Søgne, med en permanent plass.

Helse og omsorg

Teknisk

Svein Resset

Torkjell Tofte

Administrasjonsavd Dag Morten
elingen
Frantzen

20.06.2019

FO 9/19

Interpellasjon - kommunens
helsetjenester

20.06.2019

PS 59/19

20.06.2019

PS 60/19

Referatsaker
Politiske organer og utvalg 2019 oppgave- og ansvarsavklaring i
overgangen til ny kommune

Godtgjøring til folkevalgte i
overgangsperioden 09.09.2019 31.12.2019

Administrasjonsavd Dag Morten
elingen
Frantzen

20.06.2019

PS 61/19

Teknisk

Torkjell Tofte

20.06.2019

PS 62/19

Økonomi

Børre Andreassen 20.06.2019

Økonomi

Børre Andreassen 20.06.2019

Vedtak/Oppfølging

1. Kommunestyret i Søgne mener enkeltmenneskene sine behov, utvikling
og muligheter for å kunne kommunisere med likesinnede er viktige
prinsipper når kommunen behandler saker etter oppholdsprinsippet i helse
og omsorgsloven.
2.
Kommunestyret anmoder administrasjonen om å ta en ny vurdering av de
sakene hvor det er uklart om ny kommune selv kan hjelpe våre innbyggere
med deres behov for helsetjenester. Dersom det ikke er mulig å klarlegge
hvorvidt ny kommune selv kan bidra med forsvarlige helsetjenester til en
bruker eller ikke, vurderes eksisterende tilbud videreført inntil ny
kommunes tilbud og organisering blir avklart.
Protokolltilførsel fra SV:
Kommunestyret ber administrasjonen jobbe videre for å få opprettet
hummer reservat i Søgne kommune.
Vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

Saken tas til etterretning.
Folkevalgte med doble verv i overgangsperioden får godtgjørelsen som gir
best uttelling fra enten gammel eller ny kommune fram til
sammenslåingstidspunktet.
2.
Folkevalgte tilstås i tillegg møtegodtgjørelse og utgiftsdekning i den
kommunen som ikke gir hovedgodtgjørelse etter pkt. 1. Folkevalgte uten
frikjøp tilstås dekning av tapt arbeidsfortjeneste.
Søgne kommune vedtar forslag til reviderte vedtekter i tråd med
saksfremstilling, og vedlagte forslag til reviderte vedtekter. De reviderte
vedtektene gjøres gjeldende fra 1. januar 2020.

PS 63/19

Revisjon av vedtekter for Midt-Agder
IUA
Melding om vedtak sak 18/19 Årsregnskap og årsmelding 2018 Kontrollutvalgets uttalelse

Saken tas til orientering.

PS 64/19

Melding om vedtak sak 20/19,
Årsmelding 2018 for kontrollutvalget

Saken tas til orientering.

Kommentar

Status
F

F

UB
F

UB

F
F
F

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Saksnumm
Sakstittel
er

Vedtak/Oppfølging

Økonomi

Børre Andreassen 20.06.2019

PS 65/19

Melding om vedtak sak 19/19,
Informasjon om
helsesykepleiertjenesten

Økonomi

Børre Andreassen 20.06.2019

PS 66/19

Årsregnskap 2018- Søgne kommune

Spørsmålet om samhandling mellom elevombudet og helsesykepleier
avklares i ny kommune i sammenheng med utarbeidelse av elevombudets
mandat.
Søgne kommunestyre fastsetter det fremlagte årsregnskap for Søgne
kommune som
kommunens årsregnskap for 2018.

Årsmelding 2018 - Søgne kommune

Årsmelding for Søgne kommune 2018 tas til orientering.
2.
Av det regnskapsmessige mindreforbruket på 13,955 mill. kroner avsettes
8,576 mill. kroner til premieavviksfondet.
3.
Resterende 5,379 mill. kroner overføres enhetenes 2019-budsjetter knyttet
til enheter med overskudd i 2018.
Rådmannens forslag til vedtak innebærer at 8,576 mill. kroner tilføres
premieavviksfondet da det ved årets slutt var et positivt premieavvik på
8,576 mill. kroner som skal amortiseres og kostnadsføres over 7 år.
Overføring for enhetene med overskudd innebærer at netto 5,379 mill.
kroner tilføres enhetenes 2019-budsjetter.

Økonomi

Børre Andreassen 20.06.2019

PS 67/19

Kommentar

Status

F

F

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Økonomi

Helse og omsorg

Ansvarlig

Møtedato

Børre Andreassen 20.06.2019

Svein Resset

20.06.2019

Saksnumm
Sakstittel
er

PS 68/19

1. Tertialrapport 2019 - Søgne
kommune

PS 69/19

Anskaffelse av buss tilpasset
rullestolbrukere

Vedtak/Oppfølging

Kommunestyret tar tertialrapporten for første tertial 2019 til orientering og
vedtar
revidert budsjett med følgende endringer.
1.Det avsettes inntil 100 000,- som stimuleringsmidler for lag og foreninger
til opprydding av fiskeredskaper i Søgne skjærgård. Det legges opp til en
panteordning ved innlevering av gjenstander. Gamle fiskeredskap utgjør en
stor trussel for både fisk og skalldyr. Disposisjonsfondet reduseres
tilsvarende.
Formannskapet følger opp saken.
2.Det setter av kr 1.5 millioner til investering for renovering av Søgne
omsorgssenter. Fornying av gulv, inventar og tiltak som vil bidra til økt trivsel
prioriteres. Kommunestyret ønsker at ansatte bidrar i planleggingen.
Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.
3. Formannskapet viser til søknad og foreslår at det bevilges kr 100 000,- til
Åpent Hus. Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.
4. Det bevilges støtte kr180 000 til oppføring av Sanger om Søgne våren
2020. Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.
5. Det bevilges inntil kr 1 million til buss tilpasset rullestol.
Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.
6. Det avsettes kr 2.3 mill til budsjettpost felles skole, og tildeles ikke skolene
etter ordinær finansieringsmodell. Utvikling rapporteres til Tjenesteutvalget.
Kommunestyret følger opp budsjettposten i 2 tertialrapport.
Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.
7. Det bevilges inntil kr. 100 000 til lys ved ventebu på Røsstad.
Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.
PS
Med utgangspunkt formannskapets innstilling 28.11.18 går kommunen til
anskaffelse av buss tilpasset rullestolbrukere. Finansiering innstilt i PS 68/19
1. tertialrapport,
Det lages avtale for drift, vedlikehold og eierskap slik det framgår i notatet
fra arbeidsgruppen notat av 21.02.19.
Tjenesteutvalget følger opp saken videre.

Kommentar

Status

F

F

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Teknisk

Teknisk

Teknisk
Administrasjonsavd
elingen
Administrasjonsavd
elingen

Ansvarlig

Torkjell Tofte

Torkjell Tofte

Torkjell Tofte
Dag Morten
Frantzen
Dag Morten
Frantzen

Møtedato

20.06.2019

20.06.2019

Saksnumm
Sakstittel
er

PS 70/19

Sluttbehandling - Detaljregulering for
skolesenter og idrettsanlegg - Plan ID
201606

PS 71/19

Sluttbehandling av
detaljreguleringsplan for ny
kollektivterminal på Tangvall - Plan ID
201703

20.06.2019

PS 72/19

29.08.2019

PS 77/19

29.08.2019

PS 78/19

Teknisk

Torkjell Tofte

29.08.2019

RS 14/19

Teknisk

Torkjell Tofte

29.08.2019

RS 15/19

Reguleringsendring - Detaljregulering
for E39, plan ID 201510
Godkjenning av protokoll fra møte
20.06.2019 og 20.08.2019
Referatsaker Kommunestyret
29.08.2019

Vedtak/Oppfølging

Detaljregulering for skolesenter og idrettsanlegg – Plan ID 201606 vedtas, jf.
plan- og bygningsloven § 12-12, med endringer innarbeidet i revidert
plankart og bestemmelser. I tillegg skal følgende endringer innarbeides i
plankart og bestemmelsene:

Hensynssone for flom i tråd med flomberegning, innarbeides i plankartet.

Bestemmelsene suppleres med en bestemmelse til hensynssone for flom i
tråd med anbefalingene i rapporten fra flomberegning.
1.
Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på
vedtaket av planen som underinstans.
1.
Detaljreguleringsplan for ny kollektivterminal på Tangvall, Plan ID 201703,
vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.
2.
Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på
vedtaket av planen som underinstans.
1.
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til endringer i
detaljregulering for E39.
2.
Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på
vedtaket av planen som underinstans
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 20.06.2019 og
ekstraordinært møte 20.08.2019 med merknad fra repr. Daland.
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

Fylkesmannen opprettholder
kommunestyrets reguleringsvedtak Nodenesveien 25 - Fylkesmannens
behandling av klage over vedtatt
detaljreguleringsplan - Plan ID 201610 Ingen merknader
Spørsmål om tolkning av
inndelingsloven § 27 andre ledd
Ordfører orienterte om behandling i Fellesnemnda

Kommentar

Status

F
F
F

F

F

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Administrasjonsavd Dag Morten
elingen
Frantzen

Møtedato

29.08.2019

Saksnumm
Sakstittel
er

PS 79/19

Vedtak/Oppfølging

Kommentar

Søgne kommune øker innlån fra Husbanken for videretildeling av startlån i
2019 fra kr. 20 000 000,- (tjue millioner kroner) til kr. 30 000 000,- (tretti
Økt innlån fra Husbanken - Søknad om millioner kroner)
ytterligere startlånmidler til
videretildeling
1. Det vises til overstående utredning av økonomiske forpliktelser for
overdragelse av Langenes arbeidskirke til Søgne sokn. Menighetsrådet/
fellesrådet slutter seg til kirkevergens forslag, med et beregnet utgiftsnivå på
700 000 kr.
2. Søgne kommune aksepterer sitt økonomiske ansvar for drift og
vedlikehold av Langenes arbeidskirke, med et beregnet utgiftsnivå på 700
000 kr.
3. Under forutsetning av Søgne kommunes godkjenning, vil Søgne
menighetsråd fellesråd søke om overdragelse av Langenes arbeidskirke til
Soknekirke.
4. Utgiftene innarbeides i budsjett for 2020, og saken oversendes til parallell
behandling i nye Kristiansand.

Helse og omsorg

Svein Resset

29.08.2019

PS 80/19

Teknisk

Torkjell Tofte

29.08.2019

PS 81/19

Teknisk

Teknisk

Torkjell Tofte

Torkjell Tofte

29.08.2019

29.08.2019

PS 82/19

PS 83/19

Overdragelse av Langenes arbeidskirke
Sluttbehandling av
detaljreguleringsplan for del av
Meldt opp til møte
Hølleveien - Plan ID 201604
26.09.19
Saken utsettes til neste kommunestyremøte.
1. Detaljregulering for deler av Søvigheia – Plan ID 201802 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på
Sluttbehandling - Detaljregulering for vedtaket av planen som underinstans.
deler av Søvigheia - Plan ID 201802
Klage tas delvis til følge.
Reguleringsbestemmelsene § 1.3 endres til:
«Parkeringen skal betjene eiendom gnr 72 / bnr. 210. En av plassene skal
være for
funksjonshemmede og minimum to av plassene skal tilrettelegges for
el-biler.»
Klagebehandling Punkt vedrørende gjesteparkering tas ut.
Detaljreguleringsplan for ny
• Administrasjonen gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket
kollektivterminal på Tangvall - Plan ID av planen som underinstans.
201703

Status
UB

F

F
F

F

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ordfører

Ansvarlig

Ordfører

Møtedato

29.08.2019

Saksnumm
Sakstittel
er

PS 84/19

Informasjon om status i
kommunesammenslåing Kommunestyret 29.08.2019

Vedtak/Oppfølging

• Ordfører Hilde (AP) redegjorde for saker i Fellesnemnda.
Nytt bystyre konstitueres 9.oktober 2019.
• Repr. Terkelsen (FRP) orienterte om arbeidet med symboler i nye
Kristiansand kommune.
• Rådmannen orienterte kort om økt arbeidsbelastningen i forbindelse med
kommunesammenslåingen.
• Repr. Egeli (AP) orienterte kort fra partssammensatt utvalg.
• Repr. Sæther (KRF) stilte spørsmål vedr Familiens hus vest.
Kommunalsjef Wergeland besvarte.

Kommentar

Status

F

