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Møtet startet kl 16.21. Av 27 representanter var 25 til stede inkludert møtende vararepresentanter
ved møtets start. Repr. Ribe (H) ankom til sak PS 105/12. Repr. Fardal (Uavh) ankom til sak PS
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Møtet ble annonsert i Fædrelandsvennen 17.12.2012. Sakskartet datert 13.12.2012 omfattet PS
102/12 til PS 113/12.
Dokumenter utdelt i møtet:
Barnehager økonomiplanen 2012-2016
Referat fra styremøte i Søgne Idrettsråd 20.11.2012
Til sak PS 111/12: Saksprotokoll formannskapet 20.12.2012 : Kommuneplanens arealdel
Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.

Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.
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PS 102/12 Godkjenning av protokoll fra møte 15.11.2012
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 15.11.2012.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.12.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Det var ingen merknader til protokollen.

Vedtak
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte i kommunestyret 15.11.2012.

PS 103/12 Referatsaker

Rådmannens forslag til vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.12.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Det var ingen kommentarer til referatsakene.

Vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

RS 10/12 Uttalelse fra Søgne kommunestyre angående fylkesrådmannens
budsjettforslag 2005/543
RS 11/12 Referat fra styremøte i Søgne Idrettsråd - 20.11.2012 2012/1824
PS 104/12 RULLERING AV IDRETTENS HANDLINGSPROGRAM 2013-2016
Rådmannens forslag til vedtak:
1.
Kommunestyret vedtar kulturenhetens forslag til handlingsprogram for 2013-2016.
2.
Søgne kommune ber om at fylkeskommunen utbetaler kr 1.153.000 i spillemidler for 2013 i denne
prioriterte rekkefølgen:
Ordinære anlegg:
Søgne kommune: Kunstgress 7’er bane, Tinntjønn.
Søgne kommune: Tursti, Kapelløya.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 28.11.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Aslaug Bakke, Ap, fremmet følgende forslag: ”Skytebane innplasseres i handlingsplanen. Under 2013 er
oppført 700 000. 200 000 er ubrukt i tidligere år. Anvendes til skytebane.”

Christian Eikeland, Frp, fremmet tilleggsforslag som punkt 3: ”Nærmiljøtiltak: Ballbinge Tånevig.
Kommunale midler reduseres til 300 000 kr. Private midler økes til 100 000 kr. Det forutsettes at Vestbygda
Velforening bidrar med dugnadsinnsats tilsvarende 100 000 kr.”
Helge Rinden, Frp, fremmet tilleggsforslag som punkt 4: ”Tjenesteutvalget er positive til en fremtidig
skytebane, men avventer reguleringsplanen og en nærmere drøfting av kommunale bidrag.”

Votering:
Rådmannens forslag ble satt opp mot Aps forslag. Rådmannens forslag vedtatt med åtte (Bakken, Lohne og
Jakobsen, H, Eikeland og Rinden, Frp, Kleivset, Krf, Kjær, SV, og Lieng, SP) mot to stemmer (Bakke og
Gray, Ap).
Eikelands tilleggsforslag, punkt 3, ble vedtatt med åtte(Bakke og Gray, Ap, Jakobsen, H, Eikeland og Rinden,
Frp, Kleivset, Krf, Kjær, SV, og Lieng, SP) mot to stemmer (Bakken og Lohne, H).
Rindens tilleggsforslag, punkt 4, ble vedtatt med åtte(Bakke og Gray, Ap, Jakobsen, H, Eikeland og Rinden,
Frp, Kleivset, Krf, Kjær, SV, og Lieng, SP) mot to stemmer (Bakken og Lohne, H).

Vedtak:
1.
Kommunestyret vedtar kulturenhetens forslag til handlingsprogram for 2013-2016.
2.
Søgne kommune ber om at fylkeskommunen utbetaler kr 1 153 000 i spillemidler for 2013 i
denne prioriterte rekkefølgen:
Ordinære anlegg:
Søgne kommune: Kunstgress 7’er bane, Tinntjønn.
Søgne kommune: Tursti, Kapelløya.
3.
Nærmiljøtiltak: Ballbinge Tånevig.
Kommunale midler reduseres til 300 000 kr. Private midler økes til 100 000 kr.
Det forutsettes at Vestbygda Velforening bidrar med dugnadsinnsats tilsvarende 100 000 kr.
4.
Tjenesteutvalget er positive til en fremtidig skytebane, men avventer reguleringsplanen og en
nærmere drøfting av kommunale bidrag.

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.12.2012
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:

1.
Kommunestyret vedtar kulturenhetens forslag til handlingsprogram for 2013-2016.
2.
Søgne kommune ber om at fylkeskommunen utbetaler kr 1 153 000 i spillemidler for 2013 i
denne prioriterte rekkefølgen:
Ordinære anlegg:
Søgne kommune: Kunstgress 7’er bane, Tinntjønn.
Søgne kommune: Tursti, Kapelløya.

3.
Nærmiljøtiltak: Ballbinge Tånevig.
Kommunale midler reduseres til 300 000 kr. Private midler økes til 100 000 kr.
Det forutsettes at Vestbygda Velforening bidrar med dugnadsinnsats tilsvarende 100 000 kr.
4.
Kommunestyret er positive til en fremtidig skytebane, men avventer reguleringsplanen og en
nærmere drøfting av kommunale bidrag.
Referat fra styremøte i Søgne idrettsråd sak 3 den 20.11.12 ble utdelt i møtet.
Repr. Kjelland Larsen (AP), fremmet følgende forslag::
Skytebane innplasseres i handlingsplanen. Under 2013 er oppført 700 000. 200 000 er ubrukt i tidligere
år. Anvendes til skytebane.

VOTERING:
Tjenesteutvalgets innstilling
Tjenesteutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt
Repr.. Kjelland Larsen`s (AP) sitt forslag falt med 3 stemmer (V,Ap,Uavh.) 4 repr. stemte i mot
(H,KRF).
Formannskapets innstilling til kommunestyret er dermed i samsvar med tjenesteutvalgets innstilling:
1.
Kommunestyret vedtar kulturenhetens forslag til handlingsprogram for 2013-2016.
2.
Søgne kommune ber om at fylkeskommunen utbetaler kr 1 153 000 i spillemidler for 2013 i
denne prioriterte rekkefølgen:
Ordinære anlegg:
Søgne kommune: Kunstgress 7’er bane, Tinntjønn.
Søgne kommune: Tursti, Kapelløya.
3.
Nærmiljøtiltak: Ballbinge Tånevig.
Kommunale midler reduseres til 300 000 kr. Private midler økes til 100 000 kr.
Det forutsettes at Vestbygda Velforening bidrar med dugnadsinnsats tilsvarende 100 000 kr.
4.
Kommunestyret er positive til en fremtidig skytebane, men avventer reguleringsplanen og en
nærmere drøfting av kommunale bidrag.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.12.2012

Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling:

Repr. Bakke (AP) fremmet følgende forslag til punkt 4:
”Skytebane innarbeides i handlingsplanen slik at skytterlaget kan starte arbeidet med dokumentasjon
til søknad om tippemidler . I 2014 legges inn kr 200.000 i kommunal andel.

Votering:
Det ble votert over hvert enkelt punkt i formannskapets innstilling:
1.

Kommunestyret vedtar kulturenhetens forslag til handlingsprogram for 2013-2016.

Votering:
Kommunestyret fattet enstemmig vedtak i samsvar med formannskapets innstilling.

2. Søgne kommune ber om at fylkeskommunen utbetaler kr 1 153 000 i spillemidler for 2013 i

denne prioriterte rekkefølgen:
Ordinære anlegg:
Søgne kommune: Kunstgress 7’er bane, Tinntjønn.
Søgne kommune: Tursti, Kapelløya.
Votering:
Kommunestyret fattet enstemmig vedtak i samsvar med formannskapets innstilling.

3. Nærmiljøtiltak: Ballbinge Tånevig.
Kommunale midler reduseres til 300 000 kr. Private midler økes til 100 000 kr.
Det forutsettes at Vestbygda Velforening bidrar med dugnadsinnsats tilsvarende 100 000 kr.
Votering:
Formannskapets innstilling vedtatt med 25 stemmer ( H, AP, V, KRF, Uavh. FRP, SP) mot 1 stemme (SV).

Formannskapets innstilling punkt 4 satt opp mot repr. Bakkes (AP) forslag :

Votering:
Formannskapets innstilling vedtatt med 15 stemmer (H, SP, KRF) mot 10 stemmer
(AP, Uavh Andersen, V, SV) for repr. Bakkes (AP) forslag.

Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar kulturenhetens forslag til handlingsprogram for 2013-2016.
2. Søgne kommune ber om at fylkeskommunen utbetaler kr 1 153 000 i spillemidler for 2013 i
denne prioriterte rekkefølgen Ordinære anlegg:
Søgne kommune: Kunstgress 7’er bane, Tinntjønn.
Søgne kommune: Tursti, Kapelløya.

3. Nærmiljøtiltak: Ballbinge Tånevig.
Kommunale midler reduseres til 300 000 kr. Private midler økes til 100 000 kr.
Det forutsettes at Vestbygda Velforening bidrar med dugnadsinnsats tilsvarende 100 000 kr.
4. Kommunestyret er positive til en fremtidig skytebane, men avventer reguleringsplanen og
en nærmere drøfting av kommunale bidrag.

PS 105/12 Kommunale gebyrer 2013 - Vann, avløp, renovasjon, slamtømming,
havn/lager og parkering m.m.
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
1. Tilknytningsgebyr for vann for 2013 kr. 15.000 (uendret)
2. Tilknytningsgebyr for avløp for 2013 kr. 15.000 (uendret).
3. Årsgebyr vannforsyning: abonnementsgebyr kr. 629 og forbruksgebyret kr. 3,85 pr m3 (økes
med kr. 89,- med måler og 170 m3 i årlig forbruk ift 2012).
4. Årsgebyr avløp: abonnementsgebyr kr. 1.715 og forbruksgebyret 10,36 kr. pr m3.
(økes med kr. 420 med måler og 170 m3 i årlig vannforbruk ift. 2012)
5. ”Normalt” renovasjonsgebyr er fra Avfall Sør foreslått til kr. 2.987 (reduseres med kr. 116,for vanlige 120 liters dunker ift 2012). Gebyrer for renovasjonstjenester fastsettes med
utgangspunkt i vedlegg 2.
6. Gebyr for hytterenovasjon økes med 3 % til kr. 1.201
7. Slamrenovasjon: Gebyrer etter tabell 1 i saksframlegget.
8. Andre gebyrer tilknyttet vann, avløp:
 Gebyr for ikke å ha installert vannmåler: kr 100/måned (uendret)
 Målerleie tom 25 mm: kr 150 (uendret)
 Målerleie 26-50 mm: kr 200 (uendret)
 Målerleie 51-150 mm: ”leiepris etter avtale” (uendret)
 Oppmøte/stengning/plombering: kr 550 (uendret)
 Erstatning ødelagt måler (tom. 25 mm) pga. frostskade mv.: kr 300 + gebyr for
oppmøte dvs. kr. 850 til sammen (uendret)
 Brudd på hagevanningsrestriksjon: kr 500 (+200)
 Åpning/stenging av vannledninger for entreprenører/rørlegger: 1700 (+ 200)
 Anleggstilskudd økes med 1,6 % til kr. 27.399
9. Investeringer i 2013 innen for vann settes til 4.800.000 (Hovedplan vann)
10. Investeringer i 2013 innen for avløp settes til 6.800.000 (Hovedplan avløp + 500.000)
11. Parkeringsavgift i Høllen:

 Timeavgift kr. 15 inkl. mva (+3)
12. Gebyr for sesongleien og vinterfortøyning i den kommunale småbåthavna endres ikke. Priser
vedr. vinteropplagsplass, sommeropplag, vakthold tilpasses den enhver tid gjeldende prisliste
for medlemmer i Høllen og Solta AL. Kommunale priser blir som følger:










Sesongleie 3,0 meter – 8.261
Sesongleie 3,5 meter – 9.634
Sesongleie 4,0 meter – 11.018
Vinterfortøyning 3,0 meter – 1.040
Vinterfortøyning 3,5 meter – 1.561
Vinterfortøyning 4,0 meter – 2.081
Ventelistegebyr – 432
Ventelistegebyr årlig – 0
Bytte av båtplass – 541

13. Leie av kommunal kai/havn/lager:
 Årlig leiepris reduseres fra kr. 3000 til kr. 1500 pr. meter fom. 1.1.12.
 Døgnpris sporadiske anløp kommunale kaier – kr. 20/meter x døgn
 Overstående priser reguleres jfr. konsumprisindeks
14. Gebyrer i tilknytning til kommunale veier, gater mv
 Forringelsesgebyr graving pr. oppmålt m2 (min. 10 m2) – kr 130 (endret)
 Utleie grunn, riggplass, container o.l kr/m2/døgn – kr 10 (nytt)
 Overstående priser reguleres jfr. konsumprisindeks
15. Tydeliggjøring av betalingsfrist ved søknad om tilkopling til offentlig vann og avløp
 I § 11 i Søgne kommunes forskrift om vann og avløpsgebyrer er det behov for å
tydeliggjøre fristen for når tilkoplingsgebyr(er) skal betales. Dette innebærer at
faktura heretter sendes ut straks kommunen har godkjent søknad om
sanitærabonnement vann og avløp eller ved eventuell igangsettingstillatelse
(byggetillatelse). Tilkoplingsgebyr(er) skal betales innen tre uker fra fakturadato.
”Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling senest ved tilknytning” tas ut av
forskriften §11.
16. Gebyr for feiing økes med 20%.
Til ovennevnte gebyrer tillegges merverdiavgift om ikke annet er spesifisert.

Saksprotokoll i Formannskapet - 21.11.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.

Formannskapet vedtok å legge saken frem for kommunestyret i samsvar med rådmannens innstilling:

Innstilling:

15. Tilknytningsgebyr for vann for 2013 kr. 15.000 (uendret)
16. Tilknytningsgebyr for avløp for 2013 kr. 15.000 (uendret).
17. Årsgebyr vannforsyning: abonnementsgebyr kr. 629 og forbruksgebyret kr. 3,85 pr m3
(økes med kr. 89,- med måler og 170 m3 i årlig forbruk ift 2012).
18. Årsgebyr avløp: abonnementsgebyr kr. 1.715 og forbruksgebyret 10,36 kr. pr m3.
(økes med kr. 420 med måler og 170 m3 i årlig vannforbruk ift. 2012)
19. ”Normalt” renovasjonsgebyr er fra Avfall Sør foreslått til kr. 2.987 (reduseres med kr.
116,- for vanlige 120 liters dunker ift 2012). Gebyrer for renovasjonstjenester fastsettes
med utgangspunkt i vedlegg 2.
20. Gebyr for hytterenovasjon økes med 3 % til kr. 1.201
21. Slamrenovasjon: Gebyrer etter tabell 1 i saksframlegget.
22. Andre gebyrer tilknyttet vann, avløp:
 Gebyr for ikke å ha installert vannmåler: kr 100/måned (uendret)
 Målerleie tom 25 mm: kr 150 (uendret)
 Målerleie 26-50 mm: kr 200 (uendret)
 Målerleie 51-150 mm: ”leiepris etter avtale” (uendret)
 Oppmøte/stengning/plombering: kr 550 (uendret)
 Erstatning ødelagt måler (tom. 25 mm) pga. frostskade mv.: kr 300 + gebyr for
oppmøte dvs. kr. 850 til sammen (uendret)
 Brudd på hagevanningsrestriksjon: kr 500 (+200)
 Åpning/stenging av vannledninger for entreprenører/rørlegger: 1700 (+ 200)
 Anleggstilskudd økes med 1,6 % til kr. 27.399
23. Investeringer i 2013 innen for vann settes til 4.800.000 (Hovedplan vann)
24. Investeringer i 2013 innen for avløp settes til 6.800.000 (Hovedplan avløp + 500.000)
25. Parkeringsavgift i Høllen:
 Timeavgift kr. 15 inkl. mva (+3)
26. Gebyr for sesongleien og vinterfortøyning i den kommunale småbåthavna endres ikke.
Priser vedr. vinteropplagsplass, sommeropplag, vakthold tilpasses den enhver tid
gjeldende prisliste for medlemmer i Høllen og Solta AL. Kommunale priser blir som
følger:










Sesongleie 3,0 meter – 8.261
Sesongleie 3,5 meter – 9.634
Sesongleie 4,0 meter – 11.018
Vinterfortøyning 3,0 meter – 1.040
Vinterfortøyning 3,5 meter – 1.561
Vinterfortøyning 4,0 meter – 2.081
Ventelistegebyr – 432
Ventelistegebyr årlig – 0
Bytte av båtplass – 541

27. Leie av kommunal kai/havn/lager:
 Årlig leiepris reduseres fra kr. 3000 til kr. 1500 pr. meter fom. 1.1.12.
 Døgnpris sporadiske anløp kommunale kaier – kr. 20/meter x døgn
 Overstående priser reguleres jfr. konsumprisindeks
28. Gebyrer i tilknytning til kommunale veier, gater mv
 Forringelsesgebyr graving pr. oppmålt m2 (min. 10 m2) – kr 130 (endret)
 Utleie grunn, riggplass, container o.l kr/m2/døgn – kr 10 (nytt)



Overstående priser reguleres jfr. konsumprisindeks

16. Tydeliggjøring av betalingsfrist ved søknad om tilkopling til offentlig vann og avløp
 I § 11 i Søgne kommunes forskrift om vann og avløpsgebyrer er det behov for å
tydeliggjøre fristen for når tilkoplingsgebyr(er) skal betales. Dette innebærer at
faktura heretter sendes ut straks kommunen har godkjent søknad om
sanitærabonnement vann og avløp eller ved eventuell igangsettingstillatelse
(byggetillatelse). Tilkoplingsgebyr(er) skal betales innen tre uker fra
fakturadato. ”Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling senest ved
tilknytning” tas ut av forskriften §11.
16. Gebyr for feiing økes med 20%.
Til ovennevnte gebyrer tillegges merverdiavgift om ikke annet er spesifisert.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.12.2012
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling.

29. Tilknytningsgebyr for vann for 2013 kr. 15.000 (uendret)
30. Tilknytningsgebyr for avløp for 2013 kr. 15.000 (uendret).
31. Årsgebyr vannforsyning: abonnementsgebyr kr. 629 og forbruksgebyret kr. 3,85 pr
m3 (økes med kr. 89,- med måler og 170 m3 i årlig forbruk ift 2012).
32. Årsgebyr avløp: abonnementsgebyr kr. 1.715 og forbruksgebyret 10,36 kr. pr m3.
(økes med kr. 420 med måler og 170 m3 i årlig vannforbruk ift. 2012)
33. ”Normalt” renovasjonsgebyr er fra Avfall Sør foreslått til kr. 2.987 (reduseres med
kr. 116,- for vanlige 120 liters dunker ift 2012). Gebyrer for renovasjonstjenester
fastsettes med utgangspunkt i vedlegg 2.
34. Gebyr for hytterenovasjon økes med 3 % til kr. 1.201
35. Slamrenovasjon: Gebyrer etter tabell 1 i saksframlegget.
36. Andre gebyrer tilknyttet vann, avløp:








Gebyr for ikke å ha installert vannmåler: kr 100/måned (uendret)
Målerleie tom 25 mm: kr 150 (uendret)
Målerleie 26-50 mm: kr 200 (uendret)
Målerleie 51-150 mm: ”leiepris etter avtale” (uendret)
Oppmøte/stengning/plombering: kr 550 (uendret)
Erstatning ødelagt måler (tom. 25 mm) pga. frostskade mv.: kr 300 + gebyr for
oppmøte dvs. kr. 850 til sammen (uendret)
 Brudd på hagevanningsrestriksjon: kr 500 (+200)
 Åpning/stenging av vannledninger for entreprenører/rørlegger: 1700 (+ 200)
 Anleggstilskudd økes med 1,6 % til kr. 27.399
37. Investeringer i 2013 innen for vann settes til 4.800.000 (Hovedplan vann)
38. Investeringer i 2013 innen for avløp settes til 6.800.000 (Hovedplan avløp + 500.000)
39. Parkeringsavgift i Høllen:
 Timeavgift kr. 15 inkl. mva (+3)
40. Gebyr for sesongleien og vinterfortøyning i den kommunale småbåthavna endres
ikke. Priser vedr. vinteropplagsplass, sommeropplag, vakthold tilpasses den enhver
tid gjeldende prisliste for medlemmer i Høllen og Solta AL. Kommunale priser blir
som følger:










Sesongleie 3,0 meter – 8.261
Sesongleie 3,5 meter – 9.634
Sesongleie 4,0 meter – 11.018
Vinterfortøyning 3,0 meter – 1.040
Vinterfortøyning 3,5 meter – 1.561
Vinterfortøyning 4,0 meter – 2.081
Ventelistegebyr – 432
Ventelistegebyr årlig – 0
Bytte av båtplass – 541

41. Leie av kommunal kai/havn/lager:
 Årlig leiepris reduseres fra kr. 3000 til kr. 1500 pr. meter fom. 1.1.12.
 Døgnpris sporadiske anløp kommunale kaier – kr. 20/meter x døgn
 Overstående priser reguleres jfr. konsumprisindeks
42. Gebyrer i tilknytning til kommunale veier, gater mv
 Forringelsesgebyr graving pr. oppmålt m2 (min. 10 m2) – kr 130 (endret)
 Utleie grunn, riggplass, container o.l kr/m2/døgn – kr 10 (nytt)
 Overstående priser reguleres jfr. konsumprisindeks
17. Tydeliggjøring av betalingsfrist ved søknad om tilkopling til offentlig vann og avløp
 I § 11 i Søgne kommunes forskrift om vann og avløpsgebyrer er det behov for å
tydeliggjøre fristen for når tilkoplingsgebyr(er) skal betales. Dette innebærer at
faktura heretter sendes ut straks kommunen har godkjent søknad om
sanitærabonnement vann og avløp eller ved eventuell igangsettingstillatelse
(byggetillatelse). Tilkoplingsgebyr(er) skal betales innen tre uker fra
fakturadato. ”Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling senest ved
tilknytning” tas ut av forskriften §11.
16. Gebyr for feiing økes med 20%.
Til ovennevnte gebyrer tillegges merverdiavgift om ikke annet er spesifisert.

Repr. Ribe (H) ankom møtet. Repr. Reitan (H) fratrådte møtet.
Repr. Berge (V) ba om habilitetsvurdering på grunn av styremedlem i Avfall Sør og fratrådte møtet.
Repr. Try (SP) ba om habilitetsvurdering på grunn av styremedlem i Tronstad interkommunale vannverk og
fratrådte møtet.
Repr. Kjelland Larsen (AP) ba om habilitetsvurdering på grunn av styremedlem i Tronstad interkommunale
vannverk og fratrådte møtet.
Repr. Terkelsen (FRP) stilte spørsmål om juridiske vurderinger burde legges frem i møtet.
Rådmannen orienterte om at dette gjaldt overordnede planer som en del av økonomiplanen og mente
representantene var habile.
Juridiske vurderinger ble lagt på bordet.
Kommunestyret erklærte representantene for habile. Representantene tiltrådte møtet igjen.

Det ble fremmet følgende tilleggsforslag fra repr. Terkelsen (FRP):
15. Tydeliggjøring av betalingsfristen ved søknad om tilkobling til offentlig vann og avløp
I § 11
I Søgne kommunes forskrift om vann og avløp tydeliggjøres fristen for når tilkoblingsgebyr(er) skal
betales. Dette innebærer at faktura heretter sendes ut straks kommunen har mottatt søknad om
midlertidig brukstillatelse/ferdigattest jmf plan og bygningsloven § 21-10. Dette
tilkoblingsgebyret(ene) forfaller 2 uker fra fakturadatoen som igjen er betalingsfristen.

Repr. Andresen (H) fremmet utsettelsesforslag til punkt 15 I § 11.

Votering over utsettelsesforslaget til punkt 15 1§ 11:
Kommunestyret fattet enstemmig vedtak om utsettelse av punkt 15 1§11

Votering over formannskapets innstilling alle punkter minus punkt 15 I §11
Kommunestyret fattet enstemmig vedtak i samsvar med formannskapets innstilling.

Vedtak:
Punkt 15 I §11 utsettes for nærmere utredning.
1.

Tilknytningsgebyr for vann for 2013 kr. 15.000 (uendret)
2. Tilknytningsgebyr for avløp for 2013 kr. 15.000 (uendret).
3. Årsgebyr vannforsyning: abonnementsgebyr kr. 629 og forbruksgebyret kr. 3,85 pr m3
(økes med kr. 89,- med måler og 170 m3 i årlig forbruk ift 2012).
4. Årsgebyr avløp: abonnementsgebyr kr. 1.715 og forbruksgebyret 10,36 kr. pr m3.
(økes med kr. 420 med måler og 170 m3 i årlig vannforbruk ift. 2012)
5. ”Normalt” renovasjonsgebyr er fra Avfall Sør foreslått til kr. 2.987 (reduseres med kr.
116,- for vanlige 120 liters dunker ift 2012). Gebyrer for renovasjonstjenester fastsettes
med utgangspunkt i vedlegg 2.
6. Gebyr for hytterenovasjon økes med 3 % til kr. 1.201
7. Slamrenovasjon: Gebyrer etter tabell 1 i saksframlegget.
8. Andre gebyrer tilknyttet vann, avløp:
a. Gebyr for ikke å ha installert vannmåler: kr 100/måned (uendret)
b. Målerleie tom 25 mm: kr 150 (uendret)
c. Målerleie 26-50 mm: kr 200 (uendret)
d. Målerleie 51-150 mm: ”leiepris etter avtale” (uendret)
e. Oppmøte/stengning/plombering: kr 550 (uendret)
f. Erstatning ødelagt måler (tom. 25 mm) pga. frostskade mv.: kr 300 + gebyr for
oppmøte dvs. kr. 850 til sammen (uendret)
g. Brudd på hagevanningsrestriksjon: kr 500 (+200)
h. Åpning/stenging av vannledninger for entreprenører/rørlegger: 1700 (+ 200)
i. Anleggstilskudd økes med 1,6 % til kr. 27.399
9. Investeringer i 2013 innen for vann settes til 4.800.000 (Hovedplan vann)
10. Investeringer i 2013 innen for avløp settes til 6.800.000 (Hovedplan avløp + 500.000)
11. Parkeringsavgift i Høllen:
a. Timeavgift kr. 15 inkl. mva (+3)
12. Gebyr for sesongleien og vinterfortøyning i den kommunale småbåthavna endres ikke.
Priser vedr. vinteropplagsplass, sommeropplag, vakthold tilpasses den enhver tid
gjeldende prisliste for medlemmer i Høllen og Solta AL. Kommunale priser blir som
følger:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
13.

Sesongleie 3,0 meter – 8.261
Sesongleie 3,5 meter – 9.634
Sesongleie 4,0 meter – 11.018
Vinterfortøyning 3,0 meter – 1.040
Vinterfortøyning 3,5 meter – 1.561
Vinterfortøyning 4,0 meter – 2.081
Ventelistegebyr – 432
Ventelistegebyr årlig – 0
Bytte av båtplass – 541

Leie av kommunal kai/havn/lager:
a. Årlig leiepris reduseres fra kr. 3000 til kr. 1500 pr. meter fom. 1.1.12.
b. Døgnpris sporadiske anløp kommunale kaier – kr. 20/meter x døgn
c. Overstående priser reguleres jfr. konsumprisindeks

14. Gebyrer i tilknytning til kommunale veier, gater mv

a. Forringelsesgebyr graving pr. oppmålt m2 (min. 10 m2) – kr 130 (endret)
b. Utleie grunn, riggplass, container o.l kr/m2/døgn – kr 10 (nytt)
c. Overstående priser reguleres jfr. konsumprisindeks
16. Gebyr for feiing økes med 20%.
Til ovennevnte gebyrer tillegges merverdiavgift om ikke annet er spesifisert.

PS 106/12 Budsjettendring investeringsregnskapet 2012
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar rapporten vedrørende investeringsregnskapet pr. 25.10.2012 til orientering.
1. Omdisponeringer som fremgår av tabellen nedenfor vedtas.
2. Rammen for låneopptak i 2012 justeres med bruk av ubrukte lånemidler.

Saksprotokoll i Formannskapet - 21.11.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.

Votering:
Formannskapet vedtok å legge saken frem for kommunestyret i samsvar med rådmannens innstilling:
Innstilling:
Kommunestyret tar rapporten vedrørende investeringsregnskapet pr. 25.10.2012 til
orientering.

3. Omdisponeringer som fremgår av tabellen nedenfor vedtas.
4. Rammen for låneopptak i 2012 justeres med bruk av ubrukte lånemidler.

Budsjettjustering

Investeringsbudsjettet

Budsjett
2012

Prognose
2012

Budsjettjustering Tiltak budsjett
Overføre ubrukte lånemidler fra
58 000
28 000 2011

Rådhuset

30 000

Lunde skole

35 800

0

Kirkegårdsutvidelse

0

2 000

Kjøp av Salemsveien
Bofelleskap
fuksjonshemmede

19 000

0

-19 000 Ubrukte lånemidler

7 500

0

-7 500 Overføres til 2013

1 000

0

0

1 500

-1 000 Overføres til 2013
Disposisjonsfond - overskridelse
1 500 R2011

Radontiltak
Sjøstjerna barnehage
Ekstraordinært avdrag lån
Finansieringsbehov

14 500

-35 800 Ubrukte lånemidler
Ubrukte lånemidler - overskridelse
2 000 R2011

14 500 Avbalansering startlån

93 300

76 000

-17 300

-93 300

-60 000

-33300

-1 500

1500

-14 500

14500

-76 000

-17 300

Finansiering
Bruk av lånemidler
Bruk av avsetninger
Bruk av avsetninger
startlån
Finansiering

-93 300

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.12.2012
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
Repr. Fardal (Uavh) og repr. Jeanette Kleivset (KRF) ankom møtet.
Votering:
Kommunestyret fattet enstemmig vedtak i samsvar med formannskapets innstilling.

Vedtak:

Kommunestyret tar rapporten vedrørende investeringsregnskapet pr. 25.10.2012 til
orientering.
5. Omdisponeringer som fremgår av tabellen nedenfor vedtas.

6. Rammen for låneopptak i 2012 justeres med bruk av ubrukte lånemidler.

Budsjettjustering

Investeringsbudsjettet

Budsjett
2012

Prognose
2012

Budsjettjustering Tiltak budsjett
Overføre ubrukte lånemidler fra
58 000
28 000 2011

Rådhuset

30 000

Lunde skole

35 800

0

Kirkegårdsutvidelse

0

2 000

Kjøp av Salemsveien
Bofelleskap
fuksjonshemmede

19 000

0

-19 000 Ubrukte lånemidler

7 500

0

-7 500 Overføres til 2013

1 000

0

0

1 500

-1 000 Overføres til 2013
Disposisjonsfond - overskridelse
1 500 R2011

Radontiltak
Sjøstjerna barnehage
Ekstraordinært avdrag lån
Finansieringsbehov

14 500

-35 800 Ubrukte lånemidler
Ubrukte lånemidler - overskridelse
2 000 R2011

14 500 Avbalansering startlån

93 300

76 000

-17 300

-93 300

-60 000

-33300

-1 500

1500

-14 500

14500

-76 000

-17 300

Finansiering
Bruk av lånemidler
Bruk av avsetninger
Bruk av avsetninger
startlån
Finansiering

-93 300

PS 107/12 Søknad om dekning av underskudd Spiren og Søgne barnehage Konsekvenser knyttet til skatt
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune har forståelse for de økonomiske utfordringene som Spiren og Søgne
barnehage står i. Kommunen kan imidlertid ikke dekke underskuddene i Søgne og Spiren
barnehage for 2011.

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.12.2012
Behandling:
Repr. Berge (V) tok opp spørsmål om sin habilitet: Repr. Berge ble erklært inhabil og fratrådte. Ingen
vararepr. møtte. 6. repr. Tilstede.

Formannskapet vedtok enstemmig å legge saken frem for kommunestyret i samsvar med
rådmannens innstilling.
Repr. Berge (V) tiltrådte møtet igjen. 7 repr. Tilstede.
INNSTILLING:
Søgne kommune har forståelse for de økonomiske utfordringene som Spiren og Søgne

barnehage står i. Kommunen kan imidlertid ikke dekke underskuddene i Søgne og Spiren
barnehage for 2011.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.12.2012
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling.
Repr. Berge (V) ber om habilitetsvurdering på grunn av eierforhold til barnehage og fratrer møtet.
Kommunestyret erklærte repr. Berge for inhabil.
Repr. Jacobsen (H) ber om habilitetsvurdering på grunn av samboer med eier av barnehage og fratrer møtet.
Repr. Reitan (H) tiltrer møtet.
Kommunestyret erklærte repr. Jacobsen for inhabil.

Votering:
Kommunestyret fattet enstemmig vedtak i samsvar med formannskapets innstilling.
Repr. Reitan (H) fratrer møtet. Repr. Jacobsen (H) tiltrer møtet.

Vedtak:
Søgne kommune har forståelse for de økonomiske utfordringene som Spiren og Søgne
barnehage står i. Kommunen kan imidlertid ikke dekke underskuddene i Søgne og Spiren
barnehage for 2011.

PS 108/12 Økonomiplan 2013-2016, Budsjett 2013
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2013-2016. Forslag til driftsrammer og investeringsbudsjett i
økonomiplanen 2013-2016, er kommunens årsbudsjett for 2013.
2. Kommunestyret vedtar å skrive ut eiendomsskatt i hele Søgne kommune i 2013, med 2 promille av
takstgrunnlaget på hver eiendom med reduksjonsfaktor på 15 prosent og 500 000 kroner i
bunnfradrag.
3. Stortingets fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving
av skatt i budsjettåret 2013.
4. Rådmannens forslag til budsjett for Søgne kommune for 2013 vedtas med de disponeringer og
premisser som går fram av merknadene. Kommunestyret vedtar at fordelingen til enhetene skal skje
med netto driftsrammer.

5. Kommunestyret vedtar å oppta lån til investeringer som følger iht. tabell i saksfremstillingen. Totalt
låneopptak i budsjett 2013 til kommunale investeringer, inkludert selvkostområdene, utgjør 32 756
000 kroner. I tillegg til ovennevnte lån opptas lån i Husbanken til startlån for videre utlån stort
20 000 000 kroner.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 19.11.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Eldrerådet tar rådmannens forslag til orientering.

Innstilling:
Eldrerådet tar rådmannens forslag til vedtak til orientering.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 20.11.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne forutsetter at kommunestyret gjør sitt ytterste for å sørge for at
tjenestene til brukergrupper som hører inn under rådets ansvarsområde, så langt det er mulig, opprettholdes på
dagens nivå eller styrkes.
Ellers ingen merknader.
Rådmannens forslag til vedtak tas til orientering.

Vedtak:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar rådmannens forslag til vedtak til orientering.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 13.11.2012
Behandling:
Administrasjonsutvalget fremmet følgende forslag:
Saken utsettes og behandles på nytt i ekstraordinært møte i Administrasjonsutvalget 16.11.12 kl 12:00. Dette
etter at det har vært avviklet drøftingsmøte etter hovedavtalen 16.11.12 kl 09:00 mellom rådmannen og de
hovedtillitsvalgte.

Vedtak:
Saken utsettes og behandles på nytt i ekstraordinært møte i Administrasjonsutvalget 16.11.12 kl 12:00. Dette
etter at det har vært avviklet drøftingsmøte etter hovedavtalen 16.11.12 kl 09:00 mellom rådmannen og de
hovedtillitsvalgte.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 28.11.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Liv Landaas, Erlend Bakke, Gustav Skretting og Svein Resset informerte.
Grethe Jakobsen ba om at hennes habilitet ble vurdert i forbindelse med behandling av saken.
Tjenesteutvalget fant at Jakobsen er inhabil i de saker som omhandler barnehagesektoren. Jakobsen fratrådte
sålede møte i behandlingen av Eikelands forslag B og C.
Christian Eikeland, Frp, fremmet følgende tre forslag på vegne av Frp, H og Krf:
A.: «Rådmannens forslag til økonomiplan for 2013 - 2016 samt investeringsplan for samme periode,
vedtas med følgende endringer samt merknader:
1. Bunnfradraget ved utligning av eiendomsskatt økes med kr.100 000 til kr.600 000.
2. Utbytte fra Agder Energi A/S og Avfall Sør A/S økes med kr.500 000.
3. Overføring til investeringsbudsjett reduseres med kr.500 000.
4. Maksimal låneopptak settes til kr.550 000 000.
5. Rommene på korttidsavdelingen opprettholdes som enkeltrom.
6. Kommunestyret vil avskaffe eiendomsskatten fra 1.jan.2016. Rådmannen anmodes om å tilpasse
driften av og budsjettene for kommunen i forhold til dette.
Driftsbudsjettet:
10.2 Barnevern
Rådmannens forslag på ramme 2013 - 2016:
Fellesforslagets forslag på ramme 2013 – 2016:

13 109 000.
12 809 000.

Kommunestyret vil vurdere barnevernets ramme på ny i revideringen av budsjettet til våren, og det tas
sikte på at det søkes om økte stillinger gjennom de midler som er avsatt i statsbudsjettet 2013.
Overføres 10.18 Psykisk helsearbeid og habilitering og øremerkes rusarbeid, lavterskelarbeid
Kommunestyret vil vurdere rammen til rusarbeidet på ny i revideringen av budsjettet etter at ny
ruspolitisk handlingsplan er vedtatt i 2013
10.10
Kulturenheten
Kontingentøkningen til kulturskolen skal i sin helhet tilfalle kulturskolens drift.»
B.: «Investeringsplan 2013 – 2016:
Investeringsplanen endres tilsvarende slik at totale investeringer for alle områder, reduseres med kr. 31
000 000 til 146 040 000 for hele perioden.
Investeringer, Barnehage 2013:
Barnehageinvesteringer reduseres med 10 000 000.
Søkes å gjennomføres gjennom private utbygginger.
Kommunestyret er positive til en utvidelse av Vedderheia barnehage.
2015:
Barnehageinvesteringer reduseres med 21 000 000.
Søkes å gjennomføres gjennom private investeringer.»
C.: «Tomtebo barnehage drives videre som i dag.»

D.: «Kommunestyret ber om en sak der fremtidig bruk av Breiteigen vurderes, de lokaler Solstrålen
barnehage er plassert i dag.»
Janet Kleivset, Krf, fremmet følgende forslag på vegne av Krf, Frp og H:
a. Flertallet vil i utgangspunktet gå inn for en videreføring av ordningen med kontantstøtten.
b. Tjenesteutvalget ber rådmannen øke budsjettet til 17.maikomiteen med kr. 15 000,- og innarbeide
dette i budsjettet.
c. Søgne kommune ønsker å legge til rette for tomt for allmennyttige formål sentralt i Søgne (Søgne
menighet).»
Per Kjær, SV, fremmet følgende forslag: «Kulturbudsjettet økes med 500 000. Beløpet brukes til
kulturskolen og noe til frie midler for ulike kulturprosjekter.»
Aslaug Bakke, Ap, fremmet følgende protokolltilførsel til rådmannens forslag: ”Rådmannens forslag til
vedtak, med de endringsforslag som kommer i senere behandling av saken.”
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak med protokolltilførsel fra Bakke, Ap, ble satt opp mot Eikeland, Frp, sitt
forslag A. Eikelands forslag vedtatt med sju (Bakken, Lohne og Jakobsen, H, Eikeland og Rinden, Frp,
Kleivset, Krf, og Lieng, SP) mot tre stemmer (Bakke og Gray, Ap, og Kjær, SV).
Jakobsen, H, fratrådte møtet.
Rådmannens forslag til vedtak med protokolltilførsel fra Bakke, Ap, ble satt opp mot Eikeland, Frp, sitt
forslag B. Eikelands forslag vedtatt med seks (Bakken og Lohne, H, Eikeland og Rinden, Frp, Kleivset, Krf,
og Lieng, SP) mot tre stemmer (Bakke og Gray, Ap, og Kjær, SV).
Eikeland, Frp, sitt forslag C ble enstemmig vedtatt.
Jakobsen, H, tiltrådte møtet.
Eikeland, Frp, sitt forslag D enstemmig vedtatt.
Kleivset, Krf, sitt forslag a ble vedtatt med sju (Bakken, Lohne og Jakobsen, H, Eikeland og Rinden, Frp,
Kleivset, Krf, og Lieng, SP) mot tre stemmer (Bakke og Gray, Ap, og Kjær, SV).
Kleivset, Krf, sitt forslag b ble enstemmig vedtatt.
Kleivset, Krf, sitt forslag c ble enstemmig vedtatt.
Kjær, SV, sitt forslag falt med tre (Bakke og Gray, Ap, og Kjær, SV) mot sju (Bakken, Lohne og Jakobsen, H,
Eikeland og Rinden, Frp, Kleivset, Krf, og Lieng, SP) stemmer.

Innstilling:
6. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2013-2016. Forslag til driftsrammer og
investeringsbudsjett i økonomiplanen 2013-2016, er kommunens årsbudsjett for 2013.
7. Kommunestyret vedtar å skrive ut eiendomsskatt i hele Søgne kommune i 2013, med 2 promille
av takstgrunnlaget på hver eiendom med reduksjonsfaktor på 15 prosent og 500 000 kroner i
bunnfradrag.
8. Stortingets fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for
innkreving av skatt i budsjettåret 2013.

9. Rådmannens forslag til budsjett for Søgne kommune for 2013 vedtas med de disponeringer og
premisser som går fram av merknadene. Kommunestyret vedtar at fordelingen til enhetene skal
skje med netto driftsrammer.
10. Kommunestyret vedtar å oppta lån til investeringer som følger iht. tabell i saksfremstillingen.
Totalt låneopptak i budsjett 2013 til kommunale investeringer, inkludert selvkostområdene,
utgjør 32 756 000 kroner. I tillegg til ovennevnte lån opptas lån i Husbanken til startlån for
videre utlån stort 20 000 000 kroner.
Rådmannens forslag til økonomiplan for 2013 - 2016 samt investeringsplan for samme periode,
vedtas med følgende endringer samt merknader:
1. Bunnfradraget ved utligning av eiendomsskatt økes med kr.100 000 til kr.600 000.
2. Utbytte fra Agder Energi A/S og Avfall Sør A/S økes med kr.500 000.
3. Overføring til investeringsbudsjett reduseres med kr.500 000.
4. Maksimal låneopptak settes til kr.550 000 000.
5. Rommene på korttidsavdelingen opprettholdes som enkeltrom.
6. Kommunestyret vil avskaffe eiendomsskatten fra 1.jan.2016. Rådmannen anmodes om å
tilpasse driften av og budsjettene for kommunen i forhold til dette.
Driftsbudsjettet:
10.2 Barnevern
Rådmannens forslag på ramme 2013 - 2016:
Fellesforslagets forslag på ramme 2013 – 2016:

13 109 000.
12 809 000.

Kommunestyret vil vurdere barnevernets ramme på ny i revideringen av budsjettet til våren, og det
tas sikte på at det søkes om økte stillinger gjennom de midler som er avsatt i statsbudsjettet 2013.
Overføres 10.18 Psykisk helsearbeid og habilitering og øremerkes rusarbeid, lavterskelarbeid
Kommunestyret vil vurdere rammen til rusarbeidet på ny i revideringen av budsjettet etter at ny
ruspolitisk handlingsplan er vedtatt i 2013
10.10 Kulturenheten
Kontingentøkningen til kulturskolen skal i sin helhet tilfalle kulturskolens drift.
Investeringsplan 2013 – 2016:
Investeringsplanen endres tilsvarende slik at totale investeringer for alle områder, reduseres med kr.
31 000 000 til 146 040 000 for hele perioden.
Investeringer, Barnehage 2013:
Barnehageinvesteringer reduseres med 10 000 000.
Søkes å gjennomføres gjennom private utbygginger.
Kommunestyret er positive til en utvidelse av Vedderheia barnehage.
2015:
Barnehageinvesteringer reduseres med 21 000 000.
Søkes å gjennomføres gjennom private investeringer.
Tomtebo barnehage drives videre som i dag.

Kommunestyret ber om en sak der fremtidig bruk av Breiteigen vurderes, de lokaler Solstrålen
barnehage er plassert i dag.
Flertallet vil i utgangspunktet gå inn for en videreføring av ordningen med kontantstøtten.
Tjenesteutvalget ber rådmannen øke budsjettet til 17.maikomiteen med kr. 15 000,- og innarbeide
dette i budsjettet.
Søgne kommune ønsker å legge til rette for tomt for allmennyttige formål sentralt i Søgne (Søgne
menighet).

Saksprotokoll i Formannskapet - 21.11.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

Repr. Andresen (H) fremmet fellesforslag for H, KRF, FRP:
Rådmannens forslag til økonomiplan for 2013-2016 samt investeringsplan for samme periode,
vedtas med følgende endringer samt merknader:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bunnfradraget ved utligning av eiendomsskatt økes med kr 100.000 til kr 600.000.
Utbytte fra Agder Energi A/S og Avfall Sør A/S økes med kr 500.000.
Overføring til investeringsbudsjett reduseres med kr 500.000.
Maksimal låneopptak settes til kr 550.000.000.
Rommene på korttidsavdelingen opprettholdes som enkeltrom.
Kommunestyret vil avskaffe eiendomsskatten fra 1. jan. 2016. Rådmannen anmodes
om å tilpasse driften av og budsjettene for kommunen i forhold til dette.

Investeringsplan 2013 – 2016:
Barnehager kr 0.
Investeringsplanen endres tilsvarende slik at totale investeringer for alle områder, reduseres
med kr 31.000.000 til 146.040.000 for hele perioden.
Saken behandles videre i neste formannskapsmøte.

Votering:
Det ble ikke votert over rådmannens forslag til vedtak.
Det ble ikke votert over repr. Andresens (H) fellesforslag.

Formannskapet innstilling således til kommunestyret:

Innstilling:

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.12.2012
Behandling:
Til behandling forelå formannskapet (møte 05.12.12) innstilling:
(fellesforslag fra H, FRP, KRF)
Rådmannens forslag til økonomiplan for 2013-2016 samt investeringsplan for samme periode, vedtas med
følgende endringer samt merknader:
1. Bunnfradraget ved utligning av eiendomsskatt økes med kr 100.000 til kr. 600.000
2. Utbytte fra Agder energi AS og Avfall sør AS økes med kr. 500.000.
3. Overføring til investeringsbudsjett reduseres med kr. 500.000.
4. Maksimal låneopptak settes til kr. 550 mill. kr.
5. Rommene på korttidsavdelingen opprettholdes som enkeltrom.
6. Kommunestyret vil avskaffe eiendomsskatten fra 1.1.2016. Rådmannen anmodes om å tilpasse driften av
og budsjettene for kommunen i forhold til dette.
Investeringsplan 2013-2016:
Barnehager kr. 0,Investeringsplanen endres tilsvarende slik at totale investeringer for alle områder, reduseres med kr. 31 mill.
kr. til kr. 146.040.000 mill. kr. for hele perioden.
Driftsbudsjettet:
10.2 Barnevern
Rådmannens forslag på ramme 2013 - 2016: 13 109 000.
Fellesforslagets forslag på ramme 2013 – 2016: 12 809 000.

Kommunestyret vil vurdere barnevernets ramme på ny i revideringen av budsjettet til våren, og det tas sikte
på at det søkes om økte stillinger gjennom de midler som er avsatt i statsbudsjettet 2013.
Overføres 10.18 Psykisk helsearbeid og habilitering og øremerkes rusarbeid, lavterskelarbeid
Kommunestyret vil vurdere rammen til rusarbeidet på ny i revideringen av budsjettet etter at ny
ruspolitisk handlingsplan er vedtatt i 2013
10.10 Kulturenheten
Kontingentøkingen til kulturskolen skal i sin helhet tilfalle kulturskolens drift.»
A. Kommunestyret vil i utgangspunktet gå inn for en videreføring av ordningen med kontantstøtten.
B. Kommunestyret ber rådmannen øke budsjettet til 17.maikomiteen med kr. 15 000,- og innarbeide dette i
budsjettet.
C. Søgne kommune ønsker å legge til rette for tomt for allmennyttige formål sentralt i Søgne
(Søgne menighet).
Ang. utbygging av barnehager i Søgne kommune:
På bakgrunn av:
Sak om romsituasjonen ved korttids-/rehab-avdelingen-samhandlingsreformen utfordringer, sak 143/12.
Solstrålen barnehage disponerer midlertidig lokaler ved Breiteigen. Lokalene er i utgangspunktet bygd som en
enhet for pleie og omsorg.
I økonomiplan 2012-2016, kapittel 10.3 barnehager heter det:
«Inneværende år er det så mange ledige barnehageplasser totalt sett i kommunen at en ikke ser behov for
å opprette nye plasser, selv om en barnehage legger ned, Barnetallet i aldersgruppen er synkende og vil
antagelig være det i en periode fremover. Kommunen har passert en topp fra de årene veksten var stor. «
Se oversikt over fremskrevet folkemengde 1-5 år i perioden 2012-2016 for:
Barn 1-5 år

2012
774

2013
753

2014
759

2015
752

2016
771

For å holde de kommunale kostnadene nede planlegges det å utvide Sjøstjerna og Torvmoen
barnehager. Dette gir muligheter for å legge ned Tomtebo barnehage på sikt.
Forslag til investering barnehager i økonomiplanen 2013-2015:
2012

2013
10000

2014

2015
21000

2016

Vedderheia barnehage, som er en privat barnehage, har også søkt om å utvide med en avdeling.
D. Sjøstjerna og Torvmoen barnehager utvides ikke i 2013.
E. Vedderheia barnehage utvides ikke i 2013.
F. Tomtebo barnehage legges ikke ned i 2013.

G. Det nedsettes et arbeidsutvalg med 3 politikere som i samarbeid med administrasjonen vurderer
fremtidig bruk av lokalene på Breiteigen, slik at en får en avgjørelse mht. om lokalene skal
disponeres av pleie- og omsorgsenheten, eller om lokalene skal omdisponeres til barnehage. Det
velges to politikere fra tjenesteutvalget og en politiker fra formannskapet til arbeidsutvalget.
Arbeidsutvalget skal også vurdere nedleggelse av Tomtebo barnehage.
På bakgrunn av de forannevnte vurderinger, skal arbeidsutvalget fremme forslag om utvidelse av hhv.
Sjøstjerna, Torvmoen og/eller Vedderheia barnehage, eventuelt finne andre løsninger.

Repr.Berge (V) fremmet følgende fellesforslag på vegne av AP,V,SV:
«Rådmannens forslag til økonomiplan for 2013-2016 vedtas med følgende
endringer/presiseringer:
Drift:
1. Eiendomskatten holdes på dagens nivå.
2. Tomtebo barnehage driftes videre.
3. Psykisk helse/habilitering får budsjettøkning med 0,6 mill. kr årlig.
4. Helsesøster får økt budsjett med 0,2 mill. kr årlig.
5. Kulturskolen får 0,2 mill. kr. i årlig budsjettøkning.
6. Kulturenheten får tilført 0,2 mill. kr årlig.
Inndekningen skjer ved at avdrag på lån reduseres.
Investering:
Søgne bygdemuseum får investeringsmidler på kr. 0,1 mill. . i 2013 og 2014.»

Repr. Try (SP) fremmet følgende forslag:
Rådmannens budsjettforslag til økonomiplan for 2013-2016 samt investeringsplan for samme
periode vedtas med følgende endringer:
A.
1. Bunnfradraget ved utligning av eiendomsskatt økes med kr 100.000 til kr 600.000,2. Utbytte fra Agder energi AS og Avfall sør økes med kr 500.000,-.
3. Overføring til investeringsbudsjett reduseres med kr 500.000,-.
B.
Kommunestyret vil i utgangspunktet gå inn for en videreføring av ordningen med
kontantstøtten.
C.
Søgne kommune ønsker å legge til rette for tomt for allmennyttige formål sentralt i Søgne
(Søgne menighet).

Votering:

Votering over repr. Try(SP) forslag til vedtak:
Repr. Try’s forslag til vedtak falt med 1 stemme (SP) mot 26 stemmer.
Votering over formannskapets innstilling:
Formannskapets innstilling vedtatt med 16 stemmer (H, FRP, KRF, Uavh Fardal)
mot 11 stemmer (AP, V, SV, Uavh Jack Andersen).

Vedtak:
Rådmannens forslag til økonomiplan for 2013-2016 samt investeringsplan for samme periode, vedtas
med følgende endringer samt merknader:
1. Bunnfradraget ved utligning av eiendomsskatt økes med kr 100.000 til kr. 600.000
2. Utbytte fra Agder energi AS og Avfall sør AS økes med kr. 500.000.
3. Overføring til investeringsbudsjett reduseres med kr. 500.000.
4. Maksimal låneopptak settes til kr. 550 mill. kr.
5. Rommene på korttidsavdelingen opprettholdes som enkeltrom.
6. Kommunestyret vil avskaffe eiendomsskatten fra 1.1.2016. Rådmannen anmodes om å tilpasse
driften av og budsjettene for kommunen i forhold til dette.
Investeringsplan 2013-2016:
Barnehager kr. 0,Investeringsplanen endres tilsvarende slik at totale investeringer for alle områder, reduseres med kr. 31
mill. kr. til kr. 146.040.000 mill. kr. for hele perioden.
Driftsbudsjettet:
10.2 Barnevern
Rådmannens forslag på ramme 2013 - 2016: 13 109 000.
Fellesforslagets forslag på ramme 2013 – 2016: 12 809 000.
Kommunestyret vil vurdere barnevernets ramme på ny i revideringen av budsjettet til våren, og det tas
sikte på at det søkes om økte stillinger gjennom de midler som er avsatt i statsbudsjettet 2013.
Overføres 10.18 Psykisk helsearbeid og habilitering og øremerkes rusarbeid, lavterskelarbeid
Kommunestyret vil vurdere rammen til rusarbeidet på ny i revideringen av budsjettet etter at ny
ruspolitisk handlingsplan er vedtatt i 2013
10.10 Kulturenheten
Kontingentøkingen til kulturskolen skal i sin helhet tilfalle kulturskolens drift.»
A. Kommunestyret vil i utgangspunktet gå inn for en videreføring av ordningen med kontantstøtten.
B. Kommunestyret ber rådmannen øke budsjettet til 17.maikomiteen med kr. 15 000,- og innarbeide
dette i budsjettet.
C. Søgne kommune ønsker å legge til rette for tomt for allmennyttige formål sentralt i Søgne
(Søgne menighet).

Ang. utbygging av barnehager i Søgne kommune:
På bakgrunn av
Sak om romsituasjonen ved korttids-/rehab-avdelingen-samhandlingsreformen utfordringer, sak
143/12.
Solstrålen barnehage disponerer midlertidig lokaler ved Breiteigen. Lokalene er i utgangspunktet bygd
som en enhet for pleie og omsorg.
I økonomiplan 2012-2016, kapittel 10.3 barnehager heter det:
«Inneværende år er det så mange ledige barnehageplasser totalt sett i kommunen at en ikke ser behov
for å opprette nye plasser, selv om en barnehage legger ned, Barnetallet i aldersgruppen er synkende og
vil antagelig være det i en periode fremover. Kommunen har passert en topp fra de årene veksten var
stor.
Se oversikt over fremskrevet folkemengde 1-5 år i perioden 2012-2016 for:
Barn 1-5 år

2012
774

2013
753

2014
759

2015
752

2016
771

For å holde de kommunale kostnadene nede planlegges det å utvide Sjøstjerna og Torvmoen
barnehager. Dette gir muligheter for å legge ned Tomtebo barnehage på sikt.
Forslag til investering barnehager i økonomiplanen 2013-2015:
2012

2013
10000

2014

2015
21000

2016

Vedderheia barnehage, som er en privat barnehage, har også søkt om å utvide med en avdeling.»
D. Sjøstjerna og Torvmoen barnehager utvides ikke i 2013.
E. Vedderheia barnehage utvides ikke i 2013.
F. Tomtebo barnehage legges ikke ned i 2013.
G. Det nedsettes et arbeidsutvalg med 3 politikere som i samarbeid med administrasjonen vurderer
fremtidig bruk av lokalene på Breiteigen, slik at en får en avgjørelse mht. om lokalene skal disponeres
av pleie- og omsorgsenheten, eller om lokalene skal omdisponeres til barnehage. Det velges to politikere
fra tjenesteutvalget og en politiker fra formannskapet til arbeidsutvalget.
Arbeidsutvalget skal også vurdere nedleggelse av Tomtebo barnehage.
På bakgrunn av de forannevnte vurderinger, skal arbeidsutvalget fremme forslag om utvidelse av hhv.
Sjøstjerna, Torvmoen og/eller Vedderheia barnehage, eventuelt finne andre løsninger.

PS 109/12 Endelig godkjenning - Områderegulering - Utvidelse av Lunde skole GB 71/2, 71/50, 202/8, 219/1
Plan- og miljøutvalgets forslag til vedtak:
1. Søgne Kommunestyret vedtar områdereguleringsplan for utvidelse av Lunde skole, jfr pbl §
12-12.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.12.2012
Behandling:
Til behandling forelå plan- og miljøutvalgets innstilling.
Repr. Lunde (AP) ba om habilitetsvurdering og fratrer møtet.
Repr. Lunde erklært inhabil.

Repr. Ribe (H) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Kommunestyret mener at rådmannens innstilling i saken langt fra er optimalt med hensyn til
plan, parkering og trafikale forhold.
Kommunestyret vil anmode administrasjonen om å utrede muligheten hva angår å planlegge
deler av skolens behov på jordet øst for Repstadveien.
Det må planlegges og investeres i uteområdet.
Votering av repr. Ribe’s utsettelsesforslag:
Repr. Ribe’s utsettelsesforslag falt med 9 stemmer (H) mot 17 stemmer (AP, V, KRF, SV, SP, Uavh,
FRP).
Votering over plan- og miljøutvalgets innstilling:
Plan- og miljøutvalgets innstilling vedtatt med 17 stemmer (AP, V, KRF, Uavh, FRP, SV) mot
9 stemmer (H).

Vedtak:
Søgne Kommunestyret vedtar områdereguleringsplan for utvidelse av Lunde skole, jfr pbl
§ 12-12.

PS 110/12 Ny merknadsbehandling - Reguleringsplan - Salbustø - Neverkilen
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Plan- og miljø innstiller til Søgne Kommunestyret om følgende:


Søgne Kommunestyret vedtar Områdereguleringsplan for Neverkilen jfr. plan- og
bygningslovens § 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 12.12.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Plan- og miljøutvalget innstiller til Søgne kommunestyre:

Innstilling:
Søgne kommunestyre vedtar Områdereguleringsplan for Neverkilen jfr. plan- og
bygningslovens § 12-12.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.12.2012

Behandling:
Til behandling forelå plan- og miljøutvalgets innstilling.

Kommunestyret fattet enstemmig vedtak i samsvar med plan- og miljøutvalgets innstilling.

Vedtak:
Søgne kommunestyre vedtar Områdereguleringsplan for Neverkilen jfr. plan- og
bygningslovens § 12-12.

PS 111/12 Kommuneplanens arealdel
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Formannskapet godkjenner meklingsprotokollen 07.12.12.
2. Formannskapet innstiller til kommunestyret:
Med forbehold om at fylkeskommunen godkjenner meklingsprotokollen, vedtar Søgne kommune
kommuneplanens arealdel, kart datert 12.12.12 og bestemmelser og retningslinjer datert 12.12.12, jfr
pbl § 11-15.

Saksprotokoll i Formannskapet - 20.12.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.

Kommunalsjef teknisk orienterte om planprosessen og planprogrammet i forrige
kommunestyreperiode. I tillegg opplyste han om videre planstrategi som vil komme til behandling
like over nyttår.
Repr. Andresen (H) fremmet følgende forslag:
Forutsatt at det er juridisk holdbart, legges følgende inn i kommuneplanen:
Kommunestyret legger inn punkt b i kommuneplanens bestemmelse § 1 som ivaretar at tiltak i byggeområder
og LNF-områder avsatt til spredt boligbygging kan gjenoppføres i samme form og størrelse etter brann og
skade.
§1 B Gjenoppbygging etter brann og skade i områder for bebyggelse og anlegg, samt LNF-områder for spredt
boligbebyggelse og fritidsbebyggelse.
Bygninger og anlegg/tiltak som følge av brann eller skade trenger gjenoppbygging, kan gjenoppføres i sin
opprinnelige form og størrelse, dersom dette ikke er til hinder for gjennomføring av eksisterende og/eller
planlagt infrastruktur.

Votering over repr. Andresens (H) forslag til vedtak:
Repr. Andresen (H) forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Repr. Kjelland Larsen (AP) fremmet følgende forslag:
Antall m2 på hytter og meter kaifront – opprettholdes som i gjeldende kommuneplan.
Repr. Andresen (H), repr. Andersen (Uavh), repr. Kleivset (KRF) ba om habilitetsvurdering grunnet
hyttetomter i området og fratrådte møtet. Repr. Lohne (H) og repr. Terkelsen (FRP) tiltrådte møtet.
Repr. Berge (V) opplyste om sitt grunneierforhold.
Votering over repr. Kjelland Larsens (AP) forslag:
Repr. Kjelland Larsens (AP) forslag falt med 1 stemme (AP) mot 5 stemmer (FRP, H, V).
Repr. Andresen (H), repr. Andersen (Uavh), repr. Kleivset (KRF) tiltrådte møtet igjen.

Repr. Andresen fremmet følgende fellesforslag til protokolltilførsel for H, AP, V, KRF, Uavh:
H, AP, V, KRF og Uavh har ikke ved sin stemmegivning endret standpunkt i forhold til tidligere
stemmegivning i saken vedr. revisjon av kommuneplanen.
Votering over fellesforslaget fra repr. Andresen (H):
Fellesforslaget for H, AP, V, KRF, Uavh enstemmig vedtatt.

Votering over rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:

1. Søgne kommunestyre godkjenner meklingsprotokollen 07.12.12.
2. Formannskapet innstiller til kommunestyret:
Med forbehold om at fylkeskommunen godkjenner meklingsprotokollen, vedtar Søgne
kommune kommuneplanens arealdel, kart datert 12.12.12 og bestemmelser og retningslinjer
datert 12.12.12, jfr pbl § 11-15.

3. Forutsatt at det er juridisk holdbart legges følgende inn i kommuneplanen:
Kommunestyret legger inn punkt b i kommuneplanens bestemmelse § 1 som ivaretar at tiltak i
byggeområder og LNF-områder avsatt til spredt boligbygging kan gjenoppføres i samme form
og størrelse etter brann og skade.
§1 B Gjenoppbygging etter brann og skade i områder for bebyggelse og anlegg, samt LNFområder for spredt boligbebyggelse og fritidsbebyggelse.
Bygninger og anlegg/tiltak som følge av brann eller skade trenger gjenoppbygging, kan
gjenoppføres i sin opprinnelige form og størrelse, dersom dette ikke er til hinder for
gjennomføring av eksisterende og/eller planlagt infrastruktur.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.12.2012
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling.

Repr. Holmen (AP) ba om habilitetsvurdering på grunn av at faren har eierinteresser ved Lundeelva
og fratrådte møtet.
Repr. Kjær (SV) ba om habilitetsvurdering på grunn av nær venn av Olaf Holmen som har
eierinteresser ved Holmen, og fratrådte møtet.
Repr. Try (SP) ba om habilitetsvurdering på grunn av nært familieforhold til Linnegrøvan og
fratrådte møtet.
Repr. Berge ble erklært habil i formannskapets møte 20.12.12.
Kommunestyret erklærte enstemmig samtlige representanter for habile.

Repr. Andersen (Uavh) ba om habilitetsvurdering på grunn av eierinteresser i hytter og tomter, og
fratrådte møtet.
Repr. Andresen (H) ba om habilitetsvurdering på grunn av eierinteresser i tomter, og fratrådte møtet.
Votering over habiliteten til repr. Andersen (Uavh) og repr. Andresen (H):
Repr. Andersen (Uavh) og repr. Andresen (H) erklært habile med 21 stemmer (H, V, KRF, Uavh
Fardal, SV, SP) mot 6 stemmer (AP).

Repr. Andersen (Uavh) og repr. Andresen (H) tiltrådte møtet igjen.

Repr. Daland (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar at GB 43/37 endrer arealformål fra offentlig formål til
boligformål. (Tånevig skole)
2. Kommunestyret opprettholder eksisterende byggeområde på GB: 72/24, 72/54, 72/55
(Tangvall vest) Kommuneplankartet rettes opp i tråd med dette.
3. Kommunestyret stadfester arealformål bolig på GB: 28/370, 28/387, 28/111, 28/119,
28/120, 28/121, 28/172, 28/162 og halve 28/137. (Eik)

Repr. Terkelsen (FRP) fremmet følgende protokolltilførsel:
FRP har gjennom behandling av kommuneplanens arealdel fremmet forslag til bestemmelser –
retningslinjer og plankart.
FRP vil i denne kommuneplanperioden fremme forslag i arealsaker i tråd med de forslag som
er nedstemt eller meklet bort av Fylkesmannens miljøvernavdeling, landbruksavdeling og
Vest-Agder fylkeskommune, når det gjelder areal-bestemmelser og retningslinjer.

Repr. Andresen fremmet følgende fellesforslag til protokolltilførsel for H, AP, V, KRF, Uavh:
H, AP, V, KRF og Uavh har ikke ved sin stemmegivning endret standpunkt i forhold til
tidligere stemmegivning i saken vedr. revisjon av kommuneplanen.
Kommunestyret vedtar at GB 43/37 endrer arealformål fra offentlig formål til boligformål.
(Tånevig skole)
Votering av repr. Daland’s (FRP) forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar at GB 43/37 endrer arealformål fra offentlig formål til boligformål.
(Tånevig skole)
Votering:

Repr. Daland’s (FRP) forslag vedtatt med 26 stemmer mot 1 stemme (SV).
2. Kommunestyret opprettholder eksisterende byggeområde på GB: 72/24, 72/54, 72/55
(Tangvall vest) Kommuneplankartet rettes opp i tråd med dette.
Votering:
Repr. Daland’s (FRP) forslag falt med 23 stemmer mot 4 stemmer (FRP, Uavh Fardal)

Repr. Bakken (H) ber om habilitetsvurdering grunnet svigerfar som eier i området og fratrer møtet.
Repr. Bakken (H) erklært inhabil. Trond Reitan (H) tiltrer møtet.
3. Kommunestyret stadfester arealformål bolig på GB: 28/370, 28/387, 28/111, 28/119, 28/120,
28/121, 28/172, 28/162 og halve 28/137. (Eik)
Votering:
Repr. Daland’s (FRP) forslag falt med 23 stemmer mot 4 stemmer (FRP, Uavh Fardal).
Trond Reitan (H) fratrer møtet. Repr. Bakken (H) tiltrer møtet igjen.

Votering over formannskapets forslag til innstilling:
1. Søgne kommunestyre godkjenner meklingsprotokollen 07.12.12.
Kommunestyret fattet enstemmig vedtak i samsvar med formannskapets innstilling.
2. Formannskapet innstiller til kommunestyret:
Med forbehold om at fylkeskommunen godkjenner meklingsprotokollen, vedtar Søgne
kommune kommuneplanens arealdel, kart datert 12.12.12 og bestemmelser og
retningslinjer datert 12.12.12, jfr pbl § 11-15.
Formannskapets innstilling vedtatt med 25 stemmer (H, V, SV, SP, AP, FRP, KRF, Uavh Andersen)
mot 2 stemmer (Uavh Fardal, FRP Daland).
3. Forutsatt at det er juridisk holdbart legges følgende inn i kommuneplanen:
Kommunestyret legger inn punkt b i kommuneplanens bestemmelse § 1 som ivaretar at tiltak i
byggeområder og LNF-områder avsatt til spredt boligbygging kan gjenoppføres i samme form
og størrelse etter brann og skade.
§1 B Gjenoppbygging etter brann og skade i områder for bebyggelse og anlegg, samt LNFområder for spredt boligbebyggelse og fritidsbebyggelse.

Bygninger og anlegg/tiltak som følge av brann eller skade trenger gjenoppbygging, kan
gjenoppføres i sin opprinnelige form og størrelse, dersom dette ikke er til hinder for
gjennomføring av eksisterende og/eller planlagt infrastruktur.
Kommunestyret fattet enstemmig vedtak i henhold til formannskapets innstilling.

Vedtak:

1. Kommunestyret godkjenner meklingsprotokollen 07.12.12.
2. Med forbehold om at fylkeskommunen godkjenner meklingsprotokollen, vedtar Søgne
kommunestyre kommuneplanens arealdel, kart datert 12.12.12 og bestemmelser og
retningslinjer datert 12.12.12, jfr pbl § 11-15.
3. Kommunestyret vedtar at GB 43/37 endrer arealformål fra offentlig formål til
boligformål. (Tånevig skole)

4. Forutsatt at det er juridisk holdbart legges følgende inn i kommuneplanen:
Kommunestyret legger inn punkt b i kommuneplanens bestemmelse § 1 som ivaretar at
tiltak i byggeområder og LNF-områder avsatt til spredt boligbygging kan gjenoppføres
i samme form og størrelse etter brann og skade.
§1 B Gjenoppbygging etter brann og skade i områder for bebyggelse og anlegg, samt
LNF-områder for spredt boligbebyggelse og fritidsbebyggelse.
Bygninger og anlegg/tiltak som følge av brann eller skade trenger gjenoppbygging, kan
gjenoppføres i sin opprinnelige form og størrelse, dersom dette ikke er til hinder for
gjennomføring av eksisterende og/eller planlagt infrastruktur.

PS 112/12 Forslag - revidert reglement for godtgjørelse - politikere
Rådmannens forslag til vedtak:

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.12.2012
Behandling:
Det forelå ikke forslag til vedtak.

Repr. Strandvik (H) fremmet utsettelsesforslag.
Votering over utsettelsesforslaget:
Utsettelsesforslaget fra repr. Strandvik (H) falt med 9 stemmer (H) mot 18 stemmer (AP, V, KRF, SV, SP,
FRP, Uavh).
Repr. Terkelsen (FRP) gjennomgikk forslag til nytt reglement. Representanten anbefalte reglementet og
foreslo følgende alternativ under
Gruppe 2 og 3: Alternativ 2
Gruppe 4, 5 og 6 : med tilleggsforslag.

Votering:
Revidert reglement for godtgjørelse – folkevalgte i samsvar med repr. Terkelsens forslag ble enstemmig
vedtatt.

Ordfører Severinsen (H) understreket at denne ordningen ønskes evaluert innen utgangen av valgperioden.

Vedtak:
Søgne kommune godkjenner revidert reglement for godtgjørelse – folkevalgte med følgende
alternativer:
Gruppe 2 og 3: Alternativ 2
Gruppe 4, 5 og 6 : med tilleggsforslag.
Reglementet revideres innen utgangen av valgperioden.

PS 113/12 ROMSITUASJONEN VED KORTTIDS/REHAB-AVDELINGEN SAMHANDLINGSREFORMENS UTFORDRINGER
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret slutter seg til de hovedprinsipper som fremgår av saksutredningen. Fremdrift og
økonomiske konsekvenser vurderes nærmere i forbindelse med behandling av økonomiplaner og
budsjetter.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 20.11.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Ingen merknader.

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Kommunestyret slutter seg til de hovedprinsipper som fremgår av saksutredningen. Fremdrift og økonomiske
konsekvenser vurderes nærmere i forbindelse med behandling av økonomiplaner og budsjetter.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 19.11.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Eldrerådet stiller seg bak rådmannens forslag til vedtak, men ønsker å presisere at ombyggingen av
kontorfløyen på Søgne omsorgssenter må påbegynnes så snart som mulig. Eldrerådet ønsker også at nattbasen
for hjemmetjenesten umiddelbart flyttes til omsorgsboligene på Lundeveien.
Eldrerådet fremmet to tilleggsforslag: «Søgne kommune bør starte planlegging av nye institusjonsplasser på
arealet syd for Søgne omsorgssenter så snart som mulig. I tillegg bør Søgne kommune også se på muligheten
til videre utbygging av institusjonsplasser i samarbeid med Songdalen kommune.»
«Eldrerådet vil presisere at en situasjon med to personer på rommet ikke er ønskelig. Dersom dette likevel blir
nødvendig, må dette bare skje i unntakstilfeller og kun for kortere perioder.»
Innstillingen og tilleggsforslagene ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Eldrerådet stiller seg bak rådmannens forslag til vedtak, men ønsker å presisere at ombyggingen av
kontorfløyen på Søgne omsorgssenter må påbegynnes så snart som mulig. Eldrerådet ønsker også at
nattbasen for hjemmetjenesten umiddelbart flyttes til omsorgsboligene på Lundeveien.
Søgne kommune bør starte planlegging av nye institusjonsplasser på arealet syd for Søgne
omsorgssenter så snart som mulig. I tillegg bør Søgne kommune også se på muligheten til videre
utbygging av institusjonsplasser i samarbeid med Songdalen kommune.
Eldrerådet vil presisere at en situasjon med to personer på rommet ikke er ønskelig. Dersom dette
likevel blir nødvendig, må dette bare skje i unntakstilfeller og kun for kortere perioder.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 28.11.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Aslaug Bakke, AP, fremmet to tilleggsforslag:
1. «Tjenesteutvalget ønsker at nattbasen for hjemmetjenesten umiddelbart flyttes til omsorgsboligene på
Lundeveien.»
2. «Tjenesteutvalget vil presisere at en situasjon med to personer på rommet ikke er ønskelig. Dersom
dette likevel blir nødvendig, må dette bare skje i unntakstilfeller og kun for kortere perioder.»
Helge Rinden, Frp, fremmet følgende tilleggsforslag: «Tjenesteutvalget viser til budsjettbehandling om en
bruker per rom.»

Votering:
Rindens forslag ble vedtatt med seks (Bakken, Lohne og Jakobsen, H, Eikeland og Rinden, Frp, og Lieng, Sp)
mot fire stemmer (Bakke og Gray, Ap, Kjær, SV og Kleivset, Krf). Dermed falt også Bakkes forslag nr. 2.
Bakkes forslag nr. 1 ble nedstemt med tre (Bakke og Gray, Ap, og Kleivset, Krf) mot sju stemmer (Bakken,
Lohne og Jakobsen, H, Eikeland og Rinden, Frp, Kjær, SV, og Lieng, Sp).
Rådmannens forslag til vedtak med endringer vedtatt.

Innstilling:
Kommunestyret slutter seg til de hovedprinsipper som fremgår av saksutredningen. Fremdrift og
økonomiske konsekvenser vurderes nærmere i forbindelse med behandling av økonomiplaner og
budsjetter.
Tjenesteutvalget viser til budsjettbehandling om en bruker per rom.

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.12.2012
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:

Kommunestyret slutter seg til de hovedprinsipper som fremgår av saksutredningen. Fremdrift
og økonomiske konsekvenser vurderes nærmere i forbindelse med behandling av
økonomiplaner og budsjetter.
Kommunestyret viser til budsjettbehandling om en bruker per rom.
Repr. Jack Andersen (Uavh.) fremmet følgende tilleggsforslag:
Romsituasjonen:
1. Nattbasen for hjemmetjenesten flyttes til Lunde innen 1. juni 2013.
2. Prosessen med igangsettelse for ombygging av kontorfløyen på Søgne omsorgssenter skal
påbegynnes innen utgangen av første halvdel av 2013 for tilrettelegging av institusjonsplasser.

VOTERING:
Tjenesteutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.. Tilleggsforslag fra rep. Jack Andersen pkt. 1 og 2 ble
enstemmig vedtatt i separate voteringer.
Formannskapets innstilling til kommunestyret er etter dette slik:

Kommunestyret slutter seg til de hovedprinsipper som fremgår av saksutredningen. Fremdrift
og økonomiske konsekvenser vurderes nærmere i forbindelse med behandling av
økonomiplaner og budsjetter med følgende presisering:.
1. Nattbasen for hjemmetjenesten flyttes til Lunde innen 1. juni 2013.

2. Prosessen med igangsettelse for ombygging av kontorfløyen på Søgne omsorgssenter skal
påbegynnes innen utgangen av første halvdel av 2013 for tilrettelegging av institusjonsplasser.

Kommunestyret viser til budsjettbehandling om en bruker per rom.

Innstilling:

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.12.2012
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets forslag til innstilling.

Votering:
Kommunestyret fattet enstemmig vedtak i samsvar med formannskapets innstilling.

Vedtak:

Kommunestyret slutter seg til de hovedprinsipper som fremgår av saksutredningen. Fremdrift
og økonomiske konsekvenser vurderes nærmere i forbindelse med behandling av
økonomiplaner og budsjetter med følgende presisering:.
1. Nattbasen for hjemmetjenesten flyttes til Lunde innen 1. juni 2013.
2. Prosessen med igangsettelse for ombygging av kontorfløyen på Søgne omsorgssenter skal
påbegynnes innen utgangen av første halvdel av 2013 for tilrettelegging av institusjonsplasser.

Kommunestyret viser til budsjettbehandling om en bruker per rom.

