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Varaordfører Helge Andresen (H) ledet møtet i ordfører Åse Severinsen sitt fravær.
Av 27 representanter var 27 til stede inkludert møtende vararepresentanter. Repr. Holmen (AP) gitt
permisjon før voteringen i sak PS 55/12. Repr. Harald Rafoss (AP) møtte for representanten. Møtet
ble annonsert i Fædrelandsvennen 18.06.12.
Merknader til sakskart:
 Repr. Eikeland (FRP): Savner sak om sommerfullmakt til rådmannen. Sak 71/12
Sommerfullmakt til rådmannen 2012 ble forelagt kommunestyret i møtet
 Repr. Bakke (AP): Sak PS 67/12 må behandles før PS 64/12.
For øvrig ingen merknader til sakskart datert 11.06.12 som omfattet sak PS 54/12- PS 71/12.
Repr. Berge (V) og Repr. Jakobsen tidligere vurdert som inhabile i sak PS 65/12 og PS 66/12. Ingen
vara møtte for representantene. 25 representanter til stede under behandlingen av disse to sakene.
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Helge Andresen (H)
Varaordfører

Camilla Erland Aarnes
Rådgiver

Saksnr

Innhold

Side

PS 54/12

Godkjenning av protokoll

1

PS 55/12

Årsmelding 2011 - Søgne kommune

5

PS 56/12

Årsregnskap 2011 - Søgne kommune

130

PS 57/12

Årsrapport 2011 - Søgne kommunes forvaltningsfond

180

PS 58/12

Søgne kommunes finansforvaltning - 1. tertial 2012

208

PS 59/12

Eiendomsenheten - sikring av vedlikehold jfr. varsel om pålegg fra
arbeidstilsynet

228

PS 60/12

Kommunedelplan for hovedvegnettet

246

PS 61/12

Utnyttelse av Salemsveien 24

248

PS 62/12

Organisering av kortidsavdelingen for å imøtekomme
samhandlingsreformens utfordringer

257

PS 63/12

Søknad om midler kr 40.000 + fritt lån av seniorbilen - prosjektet:
Livsglede i livets seniorfase - fellesmåltid i hyggelige sosiale

263

2

omgivelser
PS 64/12

Revidert budsjett - Tertialrapport 1. tertial 2012

279

PS 65/12

Videre behandling av barnehagebehovsplan 2012-2020

285

PS 66/12

Fastsetting av endelige satser for 2011

290

PS 67/12

GAF

292

PS 68/12

Delavtaler mellom Sørlandet Sykehus HF og Søgne kommune - juni
2012

343

PS 69/12

Bosetting av flyktninger - Handlings- og integreringsplan for perioden
2013-2015

346

PS 70/12

Reglement for finansforvaltningen i Søgne kommune - vedtak i nytt
kommunestyre

350

PS 71/12

Sommerfullmakt til rådmannen 2012 (lagt på bordet i møtet)

375

PS 54/12 Godkjenning av protokoll
Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2012
Behandling:
Ingen merknader.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møtet 31.05.12.

PS 55/12 Årsmelding 2011 - Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Årsmelding for Søgne kommune 2011 tas til etterretning.
2. Kommunestyret innstiller på at overskuddet på 17.244 mill kroner avsettes til bufferfond
vedrørende pensjon, renter, finans og andre uforutsette utgifter
3. Kommunestyret innstiller på 4.447 mill kroner avsettes til enheter med overskudd (Liste
saksfremlegg)
4. Kommunestyret innstiller på at følgende enheter skal inndekke underskudd 2011 med å
redusere budsjett 2012. Totalt 1.467 mill kroner (Liste saksfremlegg)
5. Kommunestyret innstiller på at differansen, 2,980 mill kroner reduserer avsetningen til buffer
under pkt. 2.

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.05.2012
Behandling:
Rådmann Holum presenterte årsmeldingen og svarte på spørsmål i forkant av behandlingen.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
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Innstilling:
1. Årsmelding for Søgne kommune 2011 tas til etterretning.
2. Kommunestyret innstiller på at overskuddet på 17.244 mill kroner avsettes til bufferfond
vedrørende pensjon, renter, finans og andre uforutsette utgifter
3. Kommunestyret innstiller på 4.447 mill kroner avsettes til enheter med overskudd (Liste
saksfremlegg)
4. Kommunestyret innstiller på at følgende enheter skal inndekke underskudd 2011 med å
redusere budsjett 2012. Totalt 1.467 mill kroner (Liste saksfremlegg)
5. Kommunestyret innstiller på at differansen, 2,980 mill kroner reduserer avsetningen til
buffer under pkt. 2.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 6.6.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Regnskapssjef Fred Egil Gundersen orienterte og svarte på spørsmål.
Per Kjær, SV, fremmet oversendelsesforslag til kommunestyret: ”Kulturenheten slipper å dekke inn
underskuddet på 188 432,-”
Oversendelsesforslaget videresendt kommunestyret uten realitetsbehandling.
Ingen merknader.
Forslag til vedtak: ”Tjenesteutvalget tar formannskapets behandling av saken til orientering.” Forslag
enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Tjenesteutvalget tar formannskapets behandling til orientering.
Følgende oversendelsesforslag videresendes, uten realitetsbehandling i Tjenesteutvalget, til kommunestyret:
Kulturenheten slipper å dekke inn underskuddet på 188 432,-

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2012
Behandling:
Repr. Holmen (AP) gitt permisjon før voteringen i sak PS 55/12. Repr. Harald Rafoss (AP) møtte for
representanten.
Rådmann Holum orienterte og svarte på spørsmål i forkant av behandlingen av saken. Det ble stilt
spørsmål ved repr. Haugland (AP) sin habilitet da han jobber i kulturetaten. Han ble enstemmig
vurdert som habil,
Til behandling forelå formannskapet innstilling med oversendelsesforslag fra tjenesteutvalget:
6. Årsmelding for Søgne kommune 2011 tas til etterretning.
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7. Kommunestyret innstiller på at overskuddet på 17.244 mill kroner avsettes til bufferfond
vedrørende pensjon, renter, finans og andre uforutsette utgifter
8. Kommunestyret innstiller på 4.447 mill kroner avsettes til enheter med overskudd (Liste
saksfremlegg)
9. Kommunestyret innstiller på at følgende enheter skal inndekke underskudd 2011 med å
redusere budsjett 2012. Totalt 1.467 mill kroner (Liste saksfremlegg)
10. Kommunestyret innstiller på at differansen, 2,980 mill kroner reduserer avsetningen til
buffer under pkt. 2.
Følgende oversendelsesforslag videresendes, uten realitetsbehandling i Tjenesteutvalget, til
kommunestyret: Kulturenheten slipper å dekke inn underskuddet på 188 432,Repr. Kjær (SV) fremmet forslag likelydende oversendelsesforslag fra tjenesteutvalget:
Kulturenheten slipper å dekke inn underskuddet på 188 432,Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 SV sitt forslag falt med 12 stemmer (AP, Uavh(2), V, SV, SP) mot 15 stemmer.
 Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Årsmelding for Søgne kommune 2011 tas til etterretning.
2. Kommunestyret innstiller på at overskuddet på 17.244 mill kroner avsettes til bufferfond
vedrørende pensjon, renter, finans og andre uforutsette utgifter
3. Kommunestyret innstiller på 4.447 mill kroner avsettes til enheter med overskudd (Liste
saksfremlegg)
4. Kommunestyret innstiller på at følgende enheter skal inndekke underskudd 2011 med å
redusere budsjett 2012. Totalt 1.467 mill kroner (Liste saksfremlegg)
5. Kommunestyret innstiller på at differansen, 2,980 mill kroner reduserer avsetningen til
buffer under pkt. 2.

PS 56/12 Årsregnskap 2011 - Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommunestyre fastsetter det fremlagte årsregnskap for Søgne kommune som
kommunens årsregnskap for 2011.

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.05.2012
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Innstilling:
Søgne kommunestyre fastsetter det fremlagte årsregnskap for Søgne kommune som
kommunens årsregnskap for 2011.
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Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 6.6.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Regnskapssjef Fred Egil Gundersen orienterte og svarte på spørsmål.
Ingen merknader.
Forslag til vedtak: ”Tjenesteutvalget tar formannskapets behandling av saken til orientering.” Forslag
enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Tjenesteutvalget tar formannskapets behandling til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2012
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Søgne kommunestyre fastsetter det fremlagte årsregnskap for Søgne kommune som
kommunens årsregnskap for 2011.

PS 57/12 Årsrapport 2011 - Søgne kommunes forvaltningsfond
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret gir sin tilslutning til at kr. 371.000,- blir stående som buffer til Søgne kommunes
forvaltningsfond. Videre gir kommunestyret sin tilslutning til at forvaltningsfondet blir å forvalte
med tillegg av tidligere års avkastning, totalt kr. 117,4 mill kroner.
Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.05.2012
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Innstilling:
Kommunestyret gir sin tilslutning til at kr. 371.000,- blir stående som buffer til Søgne kommunes
forvaltningsfond. Videre gir kommunestyret sin tilslutning til at forvaltningsfondet blir å forvalte
med tillegg av tidligere års avkastning, totalt kr. 117,4 mill kroner.
Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering
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Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 6.6.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Regnskapssjef Fred Egil Gundersen orienterte og svarte på spørsmål.
Ingen merknader.
Forslag til vedtak: ”Tjenesteutvalget tar formannskapets behandling av saken til orientering.” Forslag
enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Tjenesteutvalget tar formannskapets behandling til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2012
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
Kommunestyret gir sin tilslutning til at kr. 371.000,- blir stående som buffer til Søgne kommunes
forvaltningsfond. Videre gir kommunestyret sin tilslutning til at forvaltningsfondet blir å forvalte
med tillegg av tidligere års avkastning, totalt kr. 117,4 mill kroner.
Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering

PS 58/12 Søgne kommunes finansforvaltning - 1. tertial 2012
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar rapporten til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.06.2012
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret tar rapporten til orientering.

7

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2012
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
Kommunestyret tar rapporten til orientering.

PS 59/12 Eiendomsenheten - sikring av vedlikehold jfr. varsel om pålegg fra
arbeidstilsynet
Rådmannens forslag til vedtak:




Kommunen etablerer et FDV system i samsvar med eiendomsenhetens anbefaling.
Det innarbeides 500 000 kroner til innføring og drift av FDV-systemet i revidert budsjett.
Kommunen vedtar en vedlikeholdsstrategi basert på at ingen bygningsdel eller komponent
skal ha TG=3, men kan unntaksvis ha TG=2

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.06.2012
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Innstilling:




Kommunen etablerer et FDV system i samsvar med eiendomsenhetens anbefaling.
Det innarbeides 500 000 kroner til innføring og drift av FDV-systemet i revidert budsjett.
Kommunen vedtar en vedlikeholdsstrategi basert på at ingen bygningsdel eller komponent
skal ha TG=3, men kan unntaksvis ha TG=2

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2012
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:




Kommunen etablerer et FDV system i samsvar med eiendomsenhetens anbefaling.
Det innarbeides 500 000 kroner til innføring og drift av FDV-systemet i revidert budsjett.
Kommunen vedtar en vedlikeholdsstrategi basert på at ingen bygningsdel eller komponent
skal ha TG=3, men kan unntaksvis ha TG=2

PS 60/12 Kommunedelplan for hovedvegnettet
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Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunen starter arbeidet med kommundelplan for hovedvegnettet jfr skissert arbeidsopplegg i
saksframlegget.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.06.2012
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Innstilling:
Kommunen starter arbeidet med kommundelplan for hovedvegnettet jfr skissert arbeidsopplegg i
saksframlegget

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2012
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunen starter arbeidet med kommundelplan for hovedvegnettet jfr skissert arbeidsopplegg i
saksframlegget

PS 61/12 Utnyttelse av Salemsveien 24
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Formannskapet gir sin tilslutning til videre arbeid med å avklare bruken av Salemsveien 24, jfr
saksframlegget.
2. Det settes av 500 000 kroner til planlegging i 2012 i forbindelse med behandlingen av revidert
budsjett.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.06.2012
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Innstilling:
1. Formannskapet gir sin tilslutning til videre arbeid med å avklare bruken av Salemsveien 24,
jfr saksframlegget.
2. Det settes av 500 000 kroner til planlegging i 2012 i forbindelse med behandlingen av
revidert budsjett.
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Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2012
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Formannskapet gir sin tilslutning til videre arbeid med å avklare bruken av Salemsveien 24,
jfr saksframlegget.
2. Det settes av 500 000 kroner til planlegging i 2012 i forbindelse med behandlingen av
revidert budsjett.

PS 62/12 Organisering av kortidsavdelingen for å imøtekomme
samhandlingsreformens utfordringer
Rådmannens forslag til vedtak:
Tjenesteutvalget tar saken til orientering og vil komme tilbake til saken ved rullering
av kommende økonomiplan.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 16.5.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag om vedtak.
Oscar Lohne (H) var fraværende under behandlingen av saken.
H, AP, KrF og V fremmet fellesforslag: ”Tjenesteutvalget tar saken til orientering og vil komme tilbake til
saken ved rullering av kommende økonomiplan, eventuelt ved budsjettrevisjonen i vår.”
FrP og SP fremmet forslag: ”Tjenesteutvalget tar saken til orientering. Bemanning ved Søgne omsorgsenter
er så lav nattestid, at Tjenesteutvalget ber Formannskapet øke bemanningen i forbindelse med
budsjettrevisjon i vår. Behovet tilsier at de i forbindelse med samhandlingsreformen er behov for en ekstra
nattevakt, og Tjenesteutvalget ber om at institusjonstjenesten styrkes. Saken sendes videre til Eldrerådet og
Formannskapet før den behandles endelig.”

Votering:
Det ble votert over forslaget fra FrP og SP. Forslaget fikk tre (3) stemmer (Try, SP, Søyland og Eikeland og
FrP). Seks (6) stemte mot (Bakken og Jakobsen, H, Gray, AP, Kjær, SV, Verdal, KrF, og Hellum, V).
Rådmannens forslag ble satt opp mot fellesforslag fra H, AP, KrF og V. Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Tjenesteutvalget tar saken til orientering og vil komme tilbake til saken ved rullering av kommende
økonomiplan, eventuelt ved budsjettrevisjonen i vår.
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Saksprotokoll i Eldrerådet - 4.6.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Eldrerådet fremmet følgende forslag: «Eldrerådet påpeker at stillingen som nattevakt må opprettes
umiddelbart. Dersom rådmannen ikke kan finne midler til stillingen, bes midlene tas fra statlig overføring i
forbindelse med samhandlingsreformen. Eldrerådet stiller også spørsmål ved lovligheten ved dagens drift.
Eldrerådet ber også om at andre momenter i saksutredningen meldes opp som egne saker. »
Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Eldrerådet påpeker at stillingen som nattevakt må opprettes umiddelbart. Dersom rådmannen ikke
kan finne midler til stillingen, bes midlene tas fra statlig overføring i forbindelse med
samhandlingsreformen. Eldrerådet stiller også spørsmål ved lovligheten ved dagens drift.
Eldrerådet ber også om at andre momenter i saksutredningen meldes opp som egne saker.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.06.2012
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
Tjenesteutvalget tar saken til orientering og vil komme tilbake til saken ved rullering av kommende
økonomiplan, eventuelt ved budsjettrevisjonen i vår.
Repr. Andresen (H) fremmet forslag:
Nattbemanningen økes med en stilling. Lønnsutgifter innarbeides i justert budsjett for 2012.
Repr. Kjelland Larsen (AP) fremmet tilleggsforslag:
Sak ang romsituasjonen og behov, kortidsplasser, rehabiliteringsplasser og avlastningsplasser
avklares i forhold til dagens situasjon og forventet utvikling i forbindelse med
samhandlingsreformen. Saken legges frem i forbindelse med budsjettbehandling.
Votering
Høyre med AP sitt tileggsforslag enstemmig vedtatt. Tjenesteutvalgets ble ikke votert over.
Innstilling:
Nattbemanningen økes med en stilling. Lønnsutgifter innarbeides i justert budsjett for 2012.
Sak ang romsituasjonen og behov, kortidsplasser, rehabiliteringsplasser og avlastningsplasser
avklares i forhold til dagens situasjon og forventet utvikling i forbindelse med
samhandlingsreformen. Saken legges frem i forbindelse med budsjettbehandling.
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Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2012
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt
Vedtak:
Nattbemanningen økes med en stilling. Lønnsutgifter innarbeides i justert budsjett for 2012.
Sak ang romsituasjonen og behov, kortidsplasser, rehabiliteringsplasser og avlastningsplasser
avklares i forhold til dagens situasjon og forventet utvikling i forbindelse med
samhandlingsreformen. Saken legges frem i forbindelse med budsjettbehandling.

PS 63/12 SØKNAD OM MIDLER KR 40.000 + FRITT LÅN AV SENIORBILEN
- PROSJEKTET: LIVSGLEDE I LIVETS SENIORFASE - FELLESMÅLTID I
HYGGELIGE SOSIALE OMGIVELSER
Rådmannens forslag til vedtak:
Søknad om midler til prosjektet livsglede i livets seniorfase- fellesmåltid i hyggelige sosial
omgivelser, innvilges med kr 40.000 i samsvar med rådmannens merknader i saken.
Midlene dekkes inn i forbindelse med revidert budsjett.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.06.2012
Behandling:
Repr. Andresen (H) fremmet tilleggsforslag til rådmannens forslag til vedtak:
Det forutsettes at egenandelen økes, dette vil muliggjøre å utvide tilbudet for nye brukere.
Tiltaket evalueres etter et år for kunnskap hva angår antall brukere som benytter ordningen.
Ordfører Severinsen (H) fremmet endringsforslag:
Følgende setning i rådmannens forslag strykes:
i samsvar med rådmannens merknader i saken
Votering:
Rådmannens forslag (med unntak avfølgende setningen; i samsvar med rådmannens merknader i
saken) med Høyres tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Innstilling:
Søknad om midler til prosjektet livsglede i livets seniorfase- fellesmåltid i hyggelige sosial
omgivelser, innvilges med kr 40.000.
Midlene dekkes inn i forbindelse med revidert budsjett.
Det forutsettes at egenandelen økes, dette vil muliggjøre å utvide tilbudet for nye brukere.
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Tiltaket evalueres etter et år for kunnskap hva angår antall brukere som benytter ordningen.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2012
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Søknad om midler til prosjektet livsglede i livets seniorfase- fellesmåltid i hyggelige sosial
omgivelser, innvilges med kr 40.000.
Midlene dekkes inn i forbindelse med revidert budsjett.
Det forutsettes at egenandelen økes, dette vil muliggjøre å utvide tilbudet for nye brukere.
Tiltaket evalueres etter et år for kunnskap hva angår antall brukere som benytter ordningen.

PS 64/12 Revidert budsjett - Tertialrapport 1. tertial 2012
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar tertialrapport 1. tertial 2012 til orientering.
Kommunestyret vedtar revidert budsjett 2012.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.06.2012
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Innstilling:
Kommunestyret tar tertialrapport 1. tertial 2012 til orientering.
Kommunestyret vedtar revidert budsjett 2012.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2012
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret tar tertialrapport 1. tertial 2012 til orientering.
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Kommunestyret vedtar revidert budsjett 2012.

PS 65/12 Videre behandling av barnehagebehovsplan 2012-2020
Rådmannens forslag til vedtak:
Private aktører inviteres til å etablere 32 nye barnehageplasser i Vedderheia i 2013/14
Sjøstjerna barnehage utvides med en 5. avdeling i 2013/14
Torvmoen utvides med en 5. avdeling i 2013/14.
Rekkefølgen og tidsaspektet for utbyggingsalternativene over, bestemmes av reelt behov og
mulighet for gjennomføring.
Videre plan for barnehageutbygging legges etter at en har tatt stilling til bruk av ”Mesta – tomta” og
organisering av korttidsavdelingen på SOS.
I den videre utbygging av barnehagetilbudet i Søgne kommune legges prinsippene i
barnehagebehovsplanen til grunn

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 6.6.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Grethe Jakobsen ba tjenesteutvalget vurdere hennes habilitet i saken, siden hun er tidligere eier og ansatt
styrer i berørt barnehage. Janette Kleivset ba også om at hennes habilitet ble vurdert, i og med at hun er ansatt
i berørt barnehage.
Tjenesteutvalget anså enstemmig Grethe Jakobsen å være inhabil i behandling av saken. Samtidig anså
Tjenesteutvalget enstemmig Janette Kleivset å være habil.
Grethe Jakobsen fratrådte møtet under behandling av PS 40/12.
Ingen merknader.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Private aktører inviteres til å etablere 32 nye barnehageplasser i Vedderheia i 2013/14
Sjøstjerna barnehage utvides med en 5. avdeling i 2013/14
Torvmoen utvides med en 5. avdeling i 2013/14.
Rekkefølgen og tidsaspektet for utbyggingsalternativene over, bestemmes av reelt behov og mulighet
for gjennomføring.
Videre plan for barnehageutbygging legges etter at en har tatt stilling til bruk av ”Mesta – tomta” og
organisering av korttidsavdelingen på SOS.
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I den videre utbygging av barnehagetilbudet i Søgne kommune legges prinsippene i
barnehagebehovsplanen til grunn.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.06.2012
Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling:
Private aktører inviteres til å etablere 32 nye barnehageplasser i Vedderheia i 2013/14
Sjøstjerna barnehage utvides med en 5. avdeling i 2013/14
Torvmoen utvides med en 5. avdeling i 2013/14.
Rekkefølgen og tidsaspektet for utbyggingsalternativene over, bestemmes av reelt behov og
mulighet for gjennomføring.
Videre plan for barnehageutbygging legges etter at en har tatt stilling til bruk av ”Mesta –
tomta” og organisering av korttidsavdelingen på SOS.
I den videre utbygging av barnehagetilbudet i Søgne kommune legges prinsippene i
barnehagebehovsplanen til grunn.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2012
Behandling:
Repr. Berge (V) og Repr. Jakobsen (H) tidligere vurdert som inhabile og fratrådte møtet. Ingen vara
møtte for representantene. 25 representanter til stede under behandlingen.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Private aktører inviteres til å etablere 32 nye barnehageplasser i Vedderheia i 2013/14
Sjøstjerna barnehage utvides med en 5. avdeling i 2013/14
Torvmoen utvides med en 5. avdeling i 2013/14.
Rekkefølgen og tidsaspektet for utbyggingsalternativene over, bestemmes av reelt behov og
mulighet for gjennomføring.
Videre plan for barnehageutbygging legges etter at en har tatt stilling til bruk av ”Mesta –
tomta” og organisering av korttidsavdelingen på SOS.
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I den videre utbygging av barnehagetilbudet i Søgne kommune legges prinsippene i
barnehagebehovsplanen til grunn.

PS 66/12 Fastsetting av endelige satser for 2011
Rådmannens forslag til vedtak:
Det gjøres ikke endring i tilskuddsatsene til de ikke-kommunale barnehagene for 2011. De forløpige satsene
vedtas som endelige satser. Det presiseres at dette er en spesialordning for 2011.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.06.2012
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Innstilling:
Det gjøres ikke endring i tilskuddsatsene til de ikke-kommunale barnehagene for 2011. De forløpige
satsene vedtas som endelige satser. Det presiseres at dette er en spesialordning for 2011.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2012
Behandling:
Repr. Berge (V) og Repr. Jakobsen (H) tidligere vurdert som inhabile og fratrådte møtet. Ingen vara
møtte for representantene. 25 representanter til stede under behandlingen.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Det gjøres ikke endring i tilskuddsatsene til de ikke-kommunale barnehagene for 2011. De forløpige
satsene vedtas som endelige satser. Det presiseres at dette er en spesialordning for 2011.

PS 67/12 GAF
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar gjennomgangen av virksomheten i avdelingen for forebyggende helsetjenester
og familiesenteret, til orientering.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 6.6.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
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Karl W. Strandvik, H, fremmet tilleggsforslag: ”Tjenesteutvalget anbefaler at helsesøstertjenesten økes med
0,8 stillinger, fra 4,2 til 5,0 stillinger.”
Aslaug Bakke, AP, fremmet tilleggsforslag: ”En helsesøster ansettes i hel stilling fra høsten 2012. På sikt økes
antallet i samsvar med normering ved årlige økonomiplanbehandlinger. Høstens økning finansieres med
overskudd fra regnskap 2011, slik at overføring til fond reduseres med nødvendige lønnsmidler.”
Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Strandvik forslag ble satt opp mot Bakkes forslag. Strandviks forslag vedtatt med åtte (8) stemmer (Eikeland
og Søyland, FrP, Strandvik, Bakken, Andresen og Jakobsen, H, Try, SP, og Kleivset, KrF) mot tre (3)
stemmer (Bakken og Gray, AP, og Kjær, SV).

Vedtak:
Kommunestyret tar gjennomgangen av virksomheten i avdelingen for forebyggende helsetjenester og
familiesenteret, til orientering.
Tjenesteutvalget anbefaler at helsesøstertjenesten økes med 0,8 stillinger, fra 4,2 til 5,0 stillinger.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.06.2012
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
Kommunestyret tar gjennomgangen av virksomheten i avdelingen for forebyggende helsetjenester og
familiesenteret, til orientering.
Tjenesteutvalget anbefaler at helsesøstertjenesten økes med 0,8 stillinger, fra 4,2 til 5,0 stillinger.
Repr. Bakke (AP) fremmet forslag:
Kommunestyret tar gjennomgangen av virksomheten i avdelingen for forebyggende helsetjenester og
familiesenteret, til orientering.
En helsesøster ansettes i hel stilling høsten 2012. På sikt økes antallet gradvis, til det samsvarer med
normering for tjenesten.
Repr. Andresen (H) fremmet forslag:
Kommunestyret tar gjennomgangen av virksomheten i avdelingen for forebyggende helsetjenester og
familiesenteret, til orientering.
Helsesøstertjenesten økes med 0,8 stillinger. Lønnsmidlene for 2012 dekkes av helseetaten og fra
2013 i budsjettene. Stillingen forutsettes tiltenkt skolene.
Votering:
Høyres sitt forslag satt opp mot AP sitt forslag. Høyre sitt forslag vedtatt med 4 stemmer mot 3
stemmer (AP, Uavh.). Tjenesteutvalgets innstilling ble ikke votert over.
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Innstilling:
Kommunestyret tar gjennomgangen av virksomheten i avdelingen for forebyggende
helsetjenester og familiesenteret, til orientering.
Helsesøstertjenesten økes med 0,8 stillinger. Lønnsmidlene for 2012 dekkes av helseetaten og
fra 2013 i budsjettene. Stillingen forutsettes tiltenkt skolene.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2012
Behandling:
Til behandling forela formannskapets innstilling:
Kommunestyret tar gjennomgangen av virksomheten i avdelingen for forebyggende helsetjenester og
familiesenteret, til orientering.
Helsesøstertjenesten økes med 0,8 stillinger. Lønnsmidlene for 2012 dekkes av helseetaten og fra
2013 i budsjettene. Stillingen forutsettes tiltenkt skolene.
Repr. Bakke (AP) fremmet forslag:
Kommunestyret tar gjennomgangen av virksomheten i avdelingen for forebyggende helsetjenester og
familiesenteret, til orientering.
En helsesøster ansettes i hel stilling høsten 2012. På sikt økes antallet gradvis, til det samsvarer med
normering for tjenesten.
Votering:
Formannskapets innstilling satt opp mot AP sitt forslag til vedtak. Formannskapets forslag vedtatt
med 17 stemmer mot 10 stemmer (AP,V,SV, Uavh (1-Andersen))
Vedtak:
Kommunestyret tar gjennomgangen av virksomheten i avdelingen for forebyggende
helsetjenester og familiesenteret, til orientering.
Helsesøstertjenesten økes med 0,8 stillinger. Lønnsmidlene for 2012 dekkes av helseetaten og
fra 2013 i budsjettene. Stillingen forutsettes tiltenkt skolene.

PS 68/12 DELAVTALER MELLOM SØRLANDET SYKEHUS HF OG SØGNE
KOMMUNE - JUNI 2012
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommunestyre slutter seg til de 9 delavtalene mellom Sørlandets sykehus HF og Søgne
kommune, datert 30. mai 2012.
Rådmannen får fullmakt til å revidere avtalene i fremtiden.
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Saksprotokoll i Eldrerådet - 4.6.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Siden avtalene, ved behandling av saken, allerede er ferdigforhandlet og signerte, velger eldrerådet å behandle
saken som en orienteringssak. Eldrerådet tar derfor enstemmig informasjon om avtalene til orientering.

Vedtak:
Eldrerådet tar informasjon om avtalene til orientering.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 5.6.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Ingen merknader.
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Søgne kommunestyre slutter seg til de 9 delavtalene mellom Sørlandets sykehus HF og Søgne
kommune, datert 30. mai 2012.
Rådmannen får fullmakt til å revidere avtalene i fremtiden.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 6.6.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Ingen merknad.
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Søgne kommunestyre slutter seg til de 9 delavtalene mellom Sørlandets sykehus HF og Søgne
kommune, datert 30. mai 2012.
Rådmannen får fullmakt til å revidere avtalene i fremtiden.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.06.2012
Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
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Innstilling:
Søgne kommunestyre slutter seg til de 9 delavtalene mellom Sørlandets sykehus HF og Søgne
kommune, datert 30. mai 2012.
Rådmannen får fullmakt til å revidere avtalene i fremtiden.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2012
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Søgne kommunestyre slutter seg til de 9 delavtalene mellom Sørlandets sykehus HF og Søgne
kommune, datert 30. mai 2012.
Rådmannen får fullmakt til å revidere avtalene i fremtiden.

PS 69/12 BOSETTING AV FLYKTNINGER - HANDLINGS- OG
INTEGRERINGSPLAN FOR PERIODEN 2013-2015
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Søgne kommune vedtar å bosette 20 flyktninger årlig inkludert familiegjenforeninger for
perioden 2013, t.o.m. 2015.
2. Ved fraflytting i integreringsperioden, kan antallet årlige bosettinger økes tilsvarende.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 6.6.2012
Behandling:
Gerd Lie og Olly Kristensen orienterte og svarte på spørsmål før behandling av saken.
Ingen merknader.
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
3. Søgne kommune vedtar å bosette 20 flyktninger årlig inkludert familiegjenforeninger for
perioden 2013, t.o.m. 2015.
4. Ved fraflytting i integreringsperioden, kan antallet årlige bosettinger økes tilsvarende.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.06.2012
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Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling:
1. Søgne kommune vedtar å bosette 20 flyktninger årlig inkludert
familiegjenforeninger for perioden 2013, t.o.m. 2015.
2. Ved fraflytting i integreringsperioden, kan antallet årlige bosettinger økes
tilsvarende.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2012
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Søgne kommune vedtar å bosette 20 flyktninger årlig inkludert
familiegjenforeninger for perioden 2013, t.o.m. 2015.
2. Ved fraflytting i integreringsperioden, kan antallet årlige bosettinger økes
tilsvarende.

PS 70/12 Reglement for finansforvaltningen i Søgne kommune - vedtak i nytt
kommunestyre
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar nytt finansreglement slik det er fremlagt og godkjent av uavhengig
instans.
2. Kommunestyret ber rådmannen se til at tiltak i finansforskriftens §8 er etablert og etterleves.
3. De nye bestemmelsene vedrørende bufferfond og verdiregulering i pkt. 8.10 gjøres gjeldende
fra og med 2012.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.06.2012
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Innstilling:
1. Kommunestyret vedtar nytt finansreglement slik det er fremlagt og godkjent av
uavhengig instans.
2. Kommunestyret ber rådmannen se til at tiltak i finansforskriftens §8 er etablert og
etterleves.
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3. De nye bestemmelsene vedrørende bufferfond og verdiregulering i pkt. 8.10 gjøres
gjeldende fra og med 2012.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2012
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar nytt finansreglement slik det er fremlagt og godkjent av
uavhengig instans.
2. Kommunestyret ber rådmannen se til at tiltak i finansforskriftens §8 er etablert og
etterleves.
3. De nye bestemmelsene vedrørende bufferfond og verdiregulering i pkt. 8.10 gjøres
gjeldende fra og med 2012.

PS 71/12 Sommerfullmakt til rådmannen 2012
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannens forslag til vedtak:
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.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2012
Behandling:
Saken forelagt kommunestyret i møtet.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Vedtak:
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.
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