Søgne kommune

Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

033
2012/2495 -356/2014
Camilla Erland Aarnes
06.01.2014

Saksframlegg
Godkjenning av protokoll fra møte 19.12.13
Utv.saksnr
1/14

Utvalg
Kommunestyret

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra kommunestyret 19.12.13.

Vedlegg
1 Protokoll fra møte 19.12.13

Møtedato
30.01.2014

SØGNE
KOMMUNE
Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Kommunestyret
Kommunestyresalen - Søgne rådhus
19.12.2013
17:30

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Solveig Kjelland Larsen
Medlem
Bjørn Egeli
Medlem
Anniken Gray
Medlem
Paul Magne Lunde
Medlem
Aslaug Bakke
Medlem
Asle Holmen
Medlem
Jack Andersen
Medlem
Egel Terkelsen
Medlem
Christian Eikeland
Medlem
Roy Fardal
Medlem
Helge Andresen
Varaordfører
Åse R. Severinsen
Ordfører
Oscar Lohne
Medlem
Anne May Ribe
Medlem
Karl Wilhelm Strandvik
Medlem
Thorbjørn Erik Langeland
Medlem
Grethe Jakobsen Alver
Medlem
Torfinn Kleivset
Medlem
Janette Kleivset
Medlem
Allen Elle
Medlem
Jørund Try
Medlem
Per Kjær
Medlem
Arild Ernst Berge
Medlem
Tone Pettersen
Medlem

Representerer
AP
AP
AP
AP
AP
AP
Uavh.
FRP
FRP
Uavh.
H
H
H
H
H
H
H
KRF
KRF
KRF
SP
SV
V
V

Forfall faste medlemmer:
Navn
Tom Løchen
Bernt Ludvig Daland
Anne Caroline Bakken

Funksjon
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
H
FRP
H

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Magne Charles Nilsen
Per Svein Liland
Øyvind Lorentsen

Møtte for
Bernt Ludvig Daland
Tom Løchen
Anne Caroline Bakken

Representerer
FRP
H
H

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kim Høyer Holum
Gustav Skretting
Torkjell Tofte
Monica Nordnes
Ståle Øverland
Camilla Aarnes

Stilling
Rådmann
Kommunalsjef helse og omsorg
Kommunalsjef teknisk
Organisasjonssjef
Økonomisjef
Rådgiver

Av 27 representanter var 27 til stede inkludert møtende vararepresentanter. Møtet ble annonsert i
Fædrelandsvennen 16.12.13. Sakskartet datert 09.12.13, omfattet PS 103/13-PS 106/13. Ingen
merknader til innkalling eller sakskart
Dokumenter utdelt i møtet:
I PS 106/13 Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014
 Referat fra drøftingsmøte med tillitsvalgte om budsjett og økonomiplan 13.12.13
Ordføreren oppfordret kommunestyrets medlemmer om å delta på nyttårsarrangement på Årosveden.
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Åse R. Severinsen
Ordfører

Camilla Erland Aarnes
Rådgiver

Saksnr

Innhold

PS 103/13
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Rullering av idrettens handlingsprogram 2014 - 2017
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PS 103/13 Godkjenning av protokoll fra møte 28.11.13
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 28.11.13.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.12.2013
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 28.11.13.

U.off.

PS 104/13 SKYTEBANEANLEGG I ÅRDALEN
Rådmannens forslag til vedtak:
Regulering av området er ikke ferdig behandlet pga uavklart trasevalg E39, og må avklares før man
går videre. Muligheten for et samarbeid med andre skytterlag/andre baner bør vurderes nærmere.

Bakgrunn for saken:
Like etter krigen ble det etablert skytebane på Vedderheia, men Søgne Skytterlag ga denne fra seg i
1985 mot betaling, da kommunen etablerte et boligfelt her. Skytterlaget ble lovet å få en ny bane ved
Kjosetjønna som erstatning, men så ble tillatelsen her trukket tilbake, etter anke fra
Fylkeskommunen, kort tid etter at skytterlaget hadde gitt banen på Vedderheia fra seg.
Søgne skytterlag har dermed vært uten egen bane i 28 år, men har fra tidlig 1990-tallet leid plass på
Sløgedal skytebane i Øyslebø. Denne ligger 18 km fra Tangvall.
Siden Søgne skytterlag i disse årene ikke har hatt egen bane mener de at det har ført til inntektstap
for laget, fordi det ikke kan tilby jegere å avholde jegerprøven. Vanligvis er jegerprøven en
hovedinntektskilde for et skytterlag.
Søgne skytterlag fikk i 2005 en 15 m innendørs skytebane i Tinntjønnhallen. Den er god til trening
og rekruttering vinterstid.
Skyting er en masseidrett i Norge, og det er i dag visstnok bare Norway Cup som har flere deltakere
enn det årlige Landsskytterstevnet.
Søgne skytterlag har i dag 96 medlemmer, som fordeler seg på 15 under 12 år, 8 mellom 13 og 19 år,
68 mellom 20 og 64 år og 1 over 65 år. Dette tilsvarer 3 % av totalt antall personer (3.275 pr 1.1.13)
som er organisert i idretteslag i Søgne kommune. Søgne skytterlag er den 10. største idrettsklubben i
Søgne av i alt 18 klubber. Søgne skytterlag fikk skytterkonge i 1987, Tor Harald Lund, og Mette
Elisabeth Finnestad var skytterprinsesse i 1988 og 1991 og ble skytterdronning i 2006. Søgne
skytterlag må også kunne sies å være blant Norges beste skytterlag, og fikk 5. plassen i lagskyting på
Landsskytterstevnet 2013 på Oppdal.
Søgne skytterlag fikk i kommunens arealdel 1995-2005 avsatt et område i Årdalen til idrettsformål
(dvs. skytebane), samt areal for vei. Årdalen ligger nord for Lohnelier industriområde og Dahl.
Området for idrettsformål i Årdalen er gjentatt i kommuneplanene for 2007-2016 og 2012-2020.
Søgne skytterlag hadde 15. mars 2011 oppstartsmøte for ”reguleringsplan – skytebane Dahl”. Her
deltok Dag Rieber fra Rieber Prosjekt AS, Tor Harald Lund fra skytterlaget og Stig Erik Ørum og
Helge Reisvoll fra Søgne kommune. Det foreligger referat fra møtet. I henhold til planprosessen som
ble avtalt i møtet, så har Søgne skytterlag i 2012 avholdt folkemøte med grunneiere/naboer.
Saksutredning:
Søgne skytterlag vil i løpet av høsten 2013 avslutte arbeidet med en reguleringsplan for Årdalen;
kostnadene med dette vil beløpe seg til ca kr 100.000. Skytterlaget opplyser at undersøkelser med

hensyn til biologisk mangfold og fornminner er avklart. Støynivået til nabobebyggelse ligger i følge
målinger godt innenfor anbefalt grense.
Dersom Kommunestyret ikke ønsker at det nå skal bygges skytebane i Årdalen, så må det legges ned
bygge- og delingsforbud når reguleringsplanen blir lagt fram for behandling.
Søgne skytterlag ønsker å begynne å bygge to skytebaner på 100 og 200 meter med skytterhus i
Årdalen i 2014. Skytterlaget ønsker at Søgne kommune bidrar med et tilskudd på kr 1.201.000, som
utgjør ca 30 % av de totale kostnadene på kr 3.600.000 (eks. vei).
Anlegg
Ønsket kommunalt bidrag
Spillemidler
Egenkap.
Totalt
Skytebane 100 m
368.000
366.000
366.000 1.100.000
Skytebane 200 m
433.000
433.000
434.000 1.300.000
Skytterhus
400.000
400.000
400.000 1.200.000
SUM
1.201.000
1.199.000
1.202.000 3.600.000
I tillegg til totalutgiftene kommer kostnader til vei og parkeringsplass. Største delen av veien har god
standard. Det mangler 700-800 m som skytterlaget skal opparbeide på dugnad. I tillegg kommer
parkeringsplass
Rådmannen førte ikke disse tre anleggene opp i fjorårets handlingsprogram i idrettsplanen, for å
avvente reguleringsplanen, og en nærmere drøfting av størrelsen på det kommunale bidraget.
Søgne idrettsråd (SIR) ga i sin høringsuttalelse til idrettens handlingsprogram i fjor klart uttrykk for
at ”skytebane bør prioriteres i bygda”. Ny uttalelse fra SIR vil komme til Kommunestyrets
behandling.
Det beløp som Søgne skytterlag ber om fra Søgne kommune mener skytterlaget er riktig dersom man
sammenligner med hva for eksempel Søgne Fotballklubb har fått i form av 4 kommunale
kunstgressbaner. Dog må det sies at kunstgressbanene også brukes av skolene på dagtid, og er sånn
sett anlegg med større bruksverdi.
Kommunestyret avgjør om skytterlaget skal få kommunal egenandel, og i så fall hvor mye. Dersom
skyteanleggene tas helt ut av idrettens handlingsplan i Søgne, mister laget retten til å få tildelt
spillemidler. Rett til å kunne søke om spillemidler er dog ikke avhengig av kommunalt økonomisk
bidrag. Bidraget som Kommunestyret evt. kommer fram til, føres inn i idrettens handlingsprogram
for 2014-2017.

Samarbeid med andre skytterlag om bruk av bane/vurdering av avstand:
Søgne skytterlag uttaler at leie av banen på Sløgedal ”har muliggjort praktisk skytetrening for de
mest ivrige av de aktive. For rekrutteringen sin del er avstanden til Sløgedal helt ødeleggende”, og
mener at dersom dette er banealternativet også i framtiden, så ”er dette ’døden’ for skytterlaget”.
Søgne skytterlag opplyser at det ikke er aktuelt å samarbeide om baner som ligger utenfor Søgne
kommune.
Songdalen:
Avstanden fra Tangvall til Greipstad skytterlag sin bane ved Stemtjønn på Hortemo er 12 km.
I Finsland er det en 100 m bane til jegerprøveskyting. Greipstad skytterlag anser det som uaktuelt å
samarbeide med Søgne skytterlag om felles bane, bla. p.g.a. kapasiteten på banen.

Mandal:
Avstanden fra Tangvall til Mandal skytterlag sin bane ved Mjåvann er 15 km; kjøretid ca 17 min.
Banen ligger langs Holumveien på grensa mellom Søgne og Mandal. Her er det 100 m og 200 m
bane, pistolbane og mulighet for leirduebane. Banen trenger noe oppgradering. Mandal skytterlag
v/leder Kenneth Stubstad er positivt innstilt til at skytterlagene i Mandal, Holum og Søgne eventuelt
kan gå sammen om å utvikle denne banen på lik fot, dvs. sameie, slik at alle får et eierforhold til
baneanlegget.
Kristiansand:
Kristiansand kommune ønsket å utvikle boligfelt i støysonen for skytebanene ved Grotjønn og i
Randesund. Det ble i løpet av siste år bygget ny skytebane for de 3 skytterlagene i Kristiansand
(Randesund, Torridal og Kristiansand) ved Farvannet i Ålefjær (ved golfbanen). Anlegget ble bygget
i regi av Kristiansand kommune til en kostnad av ca 40 mill. kr. I tillegg bygde Kristiansand
kommune 2 miniatyrbaner for skyting i tilknytning til idrettshallene ved Sukkevann og Hellemyr.
Avstanden fra Søgne og ut til den nye banen i Ålefjær er ca 31 km.
Det er også skytebane i Trydalen i Søgne og i Holum. Men begge disse banene er ikke framtidsrettet
med hensyn til støy og naboforhold.
Avstanden fra Tangvall til nytt skytebaneanlegg i Årdalen vil bli 8 km.
Konsekvenser av fremtidig trasèvalg E-39
Når det evt. gjelder byggestart av anlegget i Årdalen så må en være klar over at en av traseene for
nye E39 Volleberg – Døle bru, den såkalte brune korridor, er plassert over hele eller deler av
skytebanens område. Statens vegvesen anfører at de ”ønsker ikke denne korridoren”, men
Kommunestyret vil i januar 2014 ta stilling til om denne traseen er en av tre-fire korridorer som skal
utredes videre.
Mandal skytterlag sin bane på Mjåvann:
Pr dags dato går imidlertid den nordlige traseen for ny E39 ca rett over banen ved Mjåvann, men
dersom framtidig E39 blir lagt i bru over Trysfjorden, vil denne banen ikke bli berørt. Valg av trase i
dette området er planlagt tatt sommeren 2015.
Dersom ny trase for E39 skulle føre til at banen for Mandal skytterlag faller bort ved Mjåvann, mens
det ikke bli lagt ny E39 trase i Årdalen, vil en kunne komme i den situasjon at det kunne bli et
interkommunalt skyteanlegg i Årdalen.

Foreløpige konklusjonspunkter
* Søgne skytterlag har, etter mange års stillstand, kommet langt i arbeidet med å planlegge/regulere
et skytebaneanlegg i Årdalen, hvor det i gjeldende kommuneplan er avsatt areal til dette formål.
Klubben har i 28 år blitt forespeilet av Søgne kommune å få tildelt område for å anlegge en bane.
Generelt sett vil det alltid være et pluss å ha idrettsanlegg i egen kommune, bla. for rekruttering.
* På den andre side er avstanden til banen ved Stemtjønn/Songdalen og Mjåvann/Mandal relativ
kort, under 1,5 mil, og veistandarden til disse stedene vil bli forbedret med ny E39.
Mandal skytterlag stiller seg positiv til et samarbeid om bane i Mandal eller i Søgne, mens Søgne
skytterlag bestemt avviser et sambruk om banen ved Mjåvann.

* Kommunene blir oppfordret til å tenke interkommunale løsninger ved større kostnads- krevende
idrettsanlegg, for eksempel. svømmeanlegg. Men et skyteanlegg til omkring 4 mill. kr vil trolig ikke
være stort nok til å kunne utløse 30 % ekstra i spillemidler. Et eventuelt banesamarbeid måtte
dermed begrunnes med at arealer spares og to-tre lag har et bedre grunnlag for å ta investeringer og
driftskostnader.
* Dersom det er ønskelig at for eksempel Mandal skytterlag, Holum skytterlag og Søgne skytterlag i
framtiden skal ha en felles bane, så må det først bli avklart hvilken trase ny E39 vil få. Full avklaring
vil tidligst kunne skje sommeren 2015.
I ventetiden kan det avholdes et samrådsmøte mellom skytterlagene, idrettsrådene og kommunene
for å drøfte/avklare om et banesamarbeid er realistisk.
* Dersom Søgne skytterlag alene skal bygge en ny bane i Årdalen, bør man vurdere om laget skal få
et kommunalt bidrag på lik linje med det som har blitt ytt til banebygging for andre idrettsklubber i
Søgne.

Rådmannens merknader:
Ingen ytterligere merknader.

Vedlegg: Kart over skytebane med vei i Årdalen.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 27.11.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Helge Rinden, FrP, fremmet forslag:
«1. Tjenesteutvalget anbefaler at reguleringsplan for Årdalen fortsetter.
2. Dersom Årdalsplanen stopper opp, skal andre områder vurderes, for eksempel Kjosetjønn.»
Aslaug Bakke, Ap, fremmet første del av rådmannens forslag som alternativt forslag: «Regulering av

området er ikke ferdig behandlet pga uavklart trasevalg E39, og må avklares før man går videre.»

Votering:
Rindens forslag falt med to (Eikeland og Rinden, FrP) mot åtte stemmer (Bakke og Gray, Ap, Try, Sp, Kjær,
SV, Kleivset, KrF og Bakken, Alver og Andersen, H).

Bakkes forslag ble satt opp mot rådmannens forslag. Rådmannens forslag ble vedtatt med seks(Try, Sp, Kjær,
SV, Kleivset, KrF og Bakken, Alver og Andersen, H) mot fire stemmer (Eikeland og Rinden, FrP, og Bakke
og Gray, Ap).

Vedtak:
Regulering av området er ikke ferdig behandlet pga uavklart trasevalg E39, og må avklares før man
går videre. Muligheten for et samarbeid med andre skytterlag/andre baner bør vurderes nærmere.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.12.2013
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
Regulering av området er ikke ferdig behandlet pga uavklart trasevalg E39, og må avklares før man går
videre. Muligheten for et samarbeid med andre skytterlag/andre baner bør vurderes nærmere.
Repr. Andersen (Uavh.) fremmet forslag:
Laget fortsetter prosessen som er igangsatt uavhengig av planer om vegtrasé.
Søgne kommunestyre stiller seg positive til at permanent bane etableres i kommunen slik at en 28-års gammel
intensjon blir gjennomtenkt så raskt som mulig.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet forslag likelydende FRP sitt forslag fremmet i tjenesteutvalget:
1. Tjenesteutvalget anbefaler at reguleringsplan for Årdalen fortsetter.
2. Dersom Årdalsplanen stopper opp, skal andre områder vurderes, for eksempel Kjosetjønn.
Repr. Andresen (H) fremmet forslag:
Saken utsettes for nærmere avklaring hva angår evt. økonomiske konsekvenser for Søgne Skytterlag.

Votering:
Høyres sitt utsettelsesforslag enstemmig vedtatt. Tjenesteutvalgets innstiling, Uavhengige og FRP sine forslag
ble dermed ikke votert over.

Vedtak:
Saken utsettes for nærmere avklaring hva angår evt. Økonomiske konsekvenser for Søgne Skytterlag.

PS 105/13 RULLERING AV IDRETTENS HANDLINGSPROGRAM 2014 2017
Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 27.11.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til innstilling.
Christian Eikeland, FrP, fremmet alternativt forslag til rådmannens punkt 1.: «Tjenesteutvalget innstiller til
kommunestyret: Kommunestyret tar forslag til handlingsprogram for idrettsanlegg 2015 - 2017 til orientering
og vil vurdere handlingsprogrammet opp mot fremtidige økonomiplanbehandlinger.»

Votering:
Rådmannens punkt 1. ble satt opp mot forslaget til Eikeland. Rådmannens forslag ble vedtatt med sju (Bakke
og Gray, Ap, Try, Sp, Kjær, SV, og Bakken, Alver og Andersen, H) mot tre stemmer (Eikeland og Rinden,
FrP og Kleivset, KrF).
Rådmannens punkt 2. og 3. enstemmig vedtatt.

Innstilling:
1.
Kommunestyret slutter seg til forslaget til handlingsprogram for idrettsanlegg i Søgne for perioden
2014-2017 og vil følge dette opp i kommende økonomiplanbehandlinger.
2.
Kommunestyret yter følgende tilskudd for 2014:
Kunstgress 7-er bane Tinntjønn kr 139.000
Orienteringskart Berge kr 20.000
Ballbinge Tånevik kr 300.000.
3.
Søgne kommune ber om at fylkeskommunen utbetaler spillemidler til Søgne for 2014 i denne
prioriterte rekkefølgen:
Ordinære anlegg:
I. Søgne kommune: Kunstgress 7-er bane, Tinntjønn
II. Søgne kommune: Tursti, Kapelløya
III. Søgne og Songdalen orienteringsklubb: O-kart, Berge.
Nærmiljøanlegg:
I. Søgne vestbygd vel: Ballbinge, Tånevik.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.12.2013
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
1.
Kommunestyret slutter seg til forslaget til handlingsprogram for idrettsanlegg i Søgne for perioden 20142017 og vil følge dette opp i kommende økonomiplanbehandlinger.
2.
Kommunestyret yter følgende tilskudd for 2014:
Kunstgress 7-er bane Tinntjønn kr 139.000
Orienteringskart Berge kr 20.000
Ballbinge Tånevik kr 300.000.
3.
Søgne kommune ber om at fylkeskommunen utbetaler spillemidler til Søgne for 2014 i denne prioriterte
rekkefølgen:
Ordinære anlegg:
I. Søgne kommune: Kunstgress 7-er bane, Tinntjønn
II. Søgne kommune: Tursti, Kapelløya
III. Søgne og Songdalen orienteringsklubb: O-kart, Berge.
Nærmiljøanlegg:

I. Søgne vestbygd vel: Ballbinge, Tånevik.
Repr, Eikeland (FRP) fremmet alternativt forslag til tjenesteutvalgets punkt 1:
1. Kommunestyret vedtar handlingsprogram for idrettsanlegg for 2014. Årene 2015-2017 vil
kommunestyret vurdere i kommende økonomiplanrulleringer.
Repr. Andresen (H) fremmet alternativt forslag til tjenesteutvalgets punkt 1:
1. Kommunestyret slutter seg til forslaget til handlingsprogram for 2014-2016 med følgende merknad:
Punkt 4 Turkart, Ny-Hellesund kr 10 000, under ordinære anlegg utgår

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Det ble votert over om Høyre sitt forslag om Punkt 4 Turkart, Ny-Hellesund kr 10 000, under
ordinære anlegg skal utgå. Forslaget vedtatt med 16 stemmer (H, FRP, Uavh, SV, SP) mot 11
stemmer (KRF,V,AP ).
 Tjenesteutvalgets innstilling med fratrekk av punkt 4 Turkart, Ny-Hellesund kr 10 000 satt opp mot
FRP sitt forslag. Tjenesteutvalgets innstilling med fratrekk av punkt 4 Turkart, Ny-Hellesund vedtatt
med 21 stemmer (H, AP, SV, SP, Uavh) mot 6 stemmer (KRF, FRP)

Vedtak:
1. Kommunestyret slutter seg til forslaget til handlingsprogram for 2014-2016 med følgende
merknad: Punkt 4 Turkart, Ny-Hellesund kr 10 000, under ordinære anlegg utgår
2. Kommunestyret yter følgende tilskudd for 2014:
a. Kunstgress 7-er bane Tinntjønn kr 139.000
b. Orienteringskart Berge kr 20.000
c. Ballbinge Tånevik kr 300.000.
3.
Søgne kommune ber om at fylkeskommunen utbetaler spillemidler til Søgne for 2014 i denne
prioriterte rekkefølgen:
Ordinære anlegg:
a. Søgne kommune: Kunstgress 7-er bane, Tinntjønn
b. Søgne kommune: Tursti, Kapelløya
c. Søgne og Songdalen orienteringsklubb: O-kart, Berge.
d. Nærmiljøanlegg:
Søgne vestbygd vel: Ballbinge, Tånevik.

PS 106/13 Årsbudsjett 2014 - Økonomiplan 2014-2017, Søgne kommune
(oppdatert)
Rådmannens forslag til vedtak (erstatter forslag i opprinnelig saksframlegg):
1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2014-2017. Driftsrammer og
investeringsbudsjett for 2014 i økonomiplanen 2014-2017 er kommunens årsbudsjett for
2014.
2. Kommunestyret vedtar å skrive ut eiendomsskatt i hele Søgne kommune i 2014, med 2
promille av takstgrunnlaget på hver eiendom med reduksjonsfaktor på 15% og 600 000
kroner i bunnfradrag.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn
for innkreving av skatt i budsjettåret 2014.
4. Rådmannens forslag til budsjett for Søgne kommune for 2014 vedtas med de
disponeringer og premisser som går fram av merknadene. Kommunestyret vedtar at
fordelingen til enhetene skal skje med netto driftsrammer. Rådmannen gis fullmakt til å
overføre budsjettbeløp mellom enhetene i saker som ikke er av prinsipiell betydning, og
som ikke er i strid med intensjonene i kommunestyrets budsjettvedtak.
5. Kommunestyret vedtar å oppta lån til investeringer ihht. tabell i saksfremstillingen.
Totalt låneopptak i budsjettet for 2014 utgjør 24 309 000 kroner. I tillegg til ovennevnte
lån opptas lån i Husbanken til startlån for videre utlån med 20 000 000 kroner.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 26.11.2013
Behandling:
Administrasjonsutvalget ønsker kun å ta saken til orientering. Dette på bakgrunn av at det foreligger et
alternativ til rådmannens forslag til budsjett 2014 som pt ikke er formelt fremmet.
Administrasjonsutvalget forventer at budsjettet blir drøftet med de tillitsvalgte og behandles i aktuelle utvalg.
I forbindelse med denne saken settes det opp et ekstraordinært møte i administrasjonsutvalget 03.12.2013 kl
13:00.

Innstilling:
Administrasjonsutvalget tar saken til orientering. Administrasjonsutvalget ønsker kun å ta saken til
orientering. Dette på bakgrunn av at det foreligger et alternativ til rådmannens forslag til budsjett 2014 som pt
ikke er formelt fremmet.
Administrasjonsutvalget forventer at budsjettet blir drøftet med de tillitsvalgte og behandles i aktuelle utvalg.
I forbindelse med denne saken settes det opp et ekstraordinært møte i administrasjonsutvalget 03.12.2013 kl
13:00.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 27.11.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til innstilling.
Oscar Lohne, H, fratrådte møtet før votering.
Helge Rinden, FrP, fremmet alternativt forslag på vegne av H, FrP og KrF:

«Kommunestyret vedtar Rådmannens forslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 med
følgende endringer og føringer:
Endringer til budsjett 2014, drift:

1. Eiendomsskatt
Bunnfradraget ved utregning av eiendomsskatt økes med kr 100.000 til kr. 700.000
Kostnad: kr 800.000-,
2. Følgende kuttforslag i rådmannens forslag reverseres:
a).
Reduksjon Smia
b).
Reduksjon kontantstøtte
c).
Økte gebyrer, Arealenheten
d).
Innstramming psykisk helse og hab.
e).
Redusert bemanningsnorm, Søgne omsorgssenter
f)
Tilskudd Agder Folkehøyskole
g)
Reduksjon menigheten og andre trossamfunn
Ny Stortingsprop. til statsbudsjett

kr 300.000
kr 500.000
kr 500.000
kr 200.000
kr 1.100.000
kr 10.000
kr 50.000
kr 1.400.000

3. Følgende rammer styrkes ihht. Rådmannens forslag:
a).
Øremerkede tiltak, rusplanen
kr.200.000
b).
Enhet for helse
- Reduserte ventelister, driftstilskudd fysioterapeut (50 %) kr 190.000
- Psykologtilbud i skolen
kr 120.000
c).
Felles skole, utredning av skolestruktur
kr 30.000
SUM:
4.

Forslag til inndekning, endringer ihht. Rådmannens forslag
a). Redusert budsjett, brøyting
b). Effektivisering i administrasjon
(sentraladministrasjonen, adm.avdelingen og teknisk)
c). Redusert avdrag
d). Redusert overføring til investeringer
e). Økt utbytte fra Agder Energi
SUM:

Kr.5.400.000
kr 150.000
kr 2.000.000
kr 1.000.000
kr 1.350.000
kr. 900.000
kr.5.400.000

1. Verbalforslag til driftsbudsjettet
a).
Servicegruppen videreutvikles i tettere samarbeid med NAV.
b).
Rådmannen bes å ta en gjennomgang av institusjonstjenesten med tanke på økt
effektivisering uten at kvaliteten på tjenesten reduseres. Sak fremlegges for politisk
behandling i 2014.
c).
Rådmannen bes om å fortsette med kommunal kontantstøtte frem til en eventuell
statlig gjeninnføring av kontantstøtte for 2 åringer.
2. Endringer til investeringsbudsjettet i økonomiplanen
Investeringsbudsjettet reduseres totalt med kr 14 000 000.
a). Totale investeringer til Mesta-tomten fordeles slik:
Reduksjon i 2014:
1.000.000
Reduksjon i 2015:
15.000.000
Totale investeringer i Mesta-tomten blir med endringene totalt kr. 14 000 000.
b). Rehabilitering kommunale bygg:
Økes med kr.2.000.000.

3. Følgende utredes i 2014
Kommunestyret ber om en utredning av konsekvenser og muligheter for følgende endring av
skolestrukturen i Søgne:
-

Utbygging av ny ungdomsskole på Tangvall med 500-550 elevplasser.
Flytte Lunde skole til Tinntjønn, reversere vedtatt utbygging på Lunde skole på 90
millioner.
Utvidelse av dagens Tinntjønn skole for å ta imot økt kapasitet.
Eventuelt salg av dagens skoletomt på Masta (Lunde skole).
Alternativt å beholde Lunde skole som 1-4 skole, og Tinntjønn som 5-7 skole.

Redusert investeringsramme reduserer nødvendige låneopptak for bygging av ny skole på
Tangvall.
4. Økonomiplanen
I økonomiplanen for år 2015, 2016 og 2017 reduseres overføringer til investeringer dersom
tiltak gjort i budsjett 2014 får økonomiske endringer de påfølgende år i forhold til balanse.»
Aslaug Bakke, Ap, fremmet alternativt forslag: «Budsjett og økonomiplan tas til orientering i
Tjenesteutvalget da det felles budsjettforslaget fra H, FrP og KrF ikke er behandlet i gruppene.»
Christian Eikeland, FrP, fremmet alternativt forslag: «Tjenesteutvalget tar rådmannens forslag til
orientering.»
Aslaug Bakke, Ap, trakk sitt forslag.

Votering:
Fellesforslaget sendes videre uten realitetsbehandling.
Rådmannens forslag ble satt opp mot forslaget fra Eikeland: Eikelands forslag enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Tjenesteutvalget tar rådmannens forslag til orientering.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 03.12.2013
Behandling:
Repr. Bakken (H) fremmet forslag likelydende tjenesteutvalgets innstilling:
Saken tas til orientering og fellesforslaget fra H, FRP og KRF sendes videre uten realitetsbehandling.

Fellesforslag fra H, FRP og KRF
Endringer til budsjett 2014, drift:
4. Eiendomsskatt
Bunnfradraget ved utregning av eiendomsskatt økes med kr 100.000 til kr. 700.000
Kostnad: kr 800.000-,

5. Følgende kuttforslag i rådmannens forslag reverseres:
a).
Reduksjon Smia
b).
Reduksjon kontantstøtte
c).
Økte gebyrer, Arealenheten
d).
Innstramming psykisk helse og hab.
e).
Redusert bemanningsnorm, Søgne omsorgssenter
f)
Tilskudd Agder Folkehøyskole
g)
Reduksjon menigheten og andre trossamfunn
Ny Stortingsprop. til statsbudsjett
6. Følgende rammer styrkes ihht. Rådmannens forslag:
a).
Øremerkede tiltak, rusplanen
b).
Enhet for helse
- Reduserte ventelister, driftstilskudd fysioterapeut (50 %)
- Psykologtilbud i skolen
c).
Felles skole, utredning av skolestruktur
SUM:
4.

Forslag til inndekning, endringer ihht. Rådmannens forslag
a). Redusert budsjett, brøyting
b). Effektivisering i administrasjon
(sentraladministrasjonen, adm.avdelingen og teknisk)
c). Redusert avdrag
d). Redusert overføring til investeringer
e). Økt utbytte fra Agder Energi
SUM:

kr 300.000
kr 500.000
kr 500.000
kr 200.000
kr 1.100.000
kr 10.000
kr 50.000
kr 1.400.000
kr.200.000
kr 190.000
kr 120.000
kr 30.000
Kr.5.400.000
kr 150.000
kr 2.000.000
kr 1.000.000
kr 1.350.000
kr. 900.000
kr.5.400.000

5. Verbalforslag til driftsbudsjettet
a).
Servicegruppen videreutvikles i tettere samarbeid med NAV.
b).
Rådmannen bes å ta en gjennomgang av institusjonstjenesten med tanke på økt
effektivisering uten at kvaliteten på tjenesten reduseres. Sak fremlegges for politisk
behandling i 2014.
c).
Rådmannen bes om å fortsette med kommunal kontantstøtte frem til en eventuell
statlig gjeninnføring av kontantstøtte for 2 åringer.
6. Endringer til investeringsbudsjettet i økonomiplanen
Investeringsbudsjettet reduseres totalt med kr 14 000 000.
a). Totale investeringer til Mesta-tomten fordeles slik:
Reduksjon i 2014:
1.000.000
Reduksjon i 2015:
15.000.000
Totale investeringer i Mesta-tomten blir med endringene totalt kr. 14 000 000.
b). Rehabilitering kommunale bygg:
Økes med kr.2.000.000.
7. Følgende utredes i 2014
Kommunestyret ber om en utredning av konsekvenser og muligheter for følgende endring av
skolestrukturen i Søgne:

-

Utbygging av ny ungdomsskole på Tangvall med 500-550 elevplasser.
Flytte Lunde skole til Tinntjønn, reversere vedtatt utbygging på Lunde skole på 90
millioner.
Utvidelse av dagens Tinntjønn skole for å ta imot økt kapasitet.
Eventuelt salg av dagens skoletomt på Masta (Lunde skole).
Alternativt å beholde Lunde skole som 1-4 skole, og Tinntjønn som 5-7 skole.

Redusert investeringsramme reduserer nødvendige låneopptak for bygging av ny skole på
Tangvall.
8. Økonomiplanen
I økonomiplanen for år 2015, 2016 og 2017 reduseres overføringer til investeringer dersom
tiltak gjort i budsjett 2014 får økonomiske endringer de påfølgende år i forhold til balanse.»
Repr. Kjelland Larsen (AP) fremmet forslag:
Saken tas til orientering og fellesforslag til AP, V og SV sendes videre uten realitetsbehandling.

1. Følgende styrkes i forhold til rådmannens forslag:
a. Reduksjon Smia
b. Psykisk helse og hab.
c. Søgne omsorgssenter
d. Rusplanen
e. Helsesøster
f. Kultur
g. Terapibasseng
h. Kirkens SOS
SUM
Ny Stortingsprop. til statsbudsjett
SUM:
2. Forslag til inndekning
a. Reduserte avdrag:
b. Reduserte overføringer investeringer
c. Økt utbytte Agder Energi
d. Redusert brøytebudsjett
SUM:

kr 300.000
kr 200.000
kr 600.000
kr 200.000
kr 300.000
kr 100.000
kr 240.00
kr 40.000
kr 1.980.000
kr 1.400.000
Kr.3.380.000
kr 1.300.000
kr 1.000.000
kr 900.000
kr 200.000
Kr.3.400.000

Are Herdlevær ba om at følgende følger protokollen:
Det innkalles til drøftingsmøte med de tillitsvalgte om budsjettet etter at budsjettet er behandlet i
formannskapet
Votering:
Høyre og AP sine forslag ble enstemmig vedtatt oversendt formannskapet uten realitetsbehandling.

Innstilling:
Saken tas til orientering og fellesforslagene fra hhv H, FRP og KRF og AP, V og SV sendes videre til
formannskapet uten realitetsbehandling.

Saksprotokoll i Formannskapet - 04.12.2013
Behandling:
Dokumenter lagt på bordet i møtet:
 Oversikt over bruk av konsulenttjenester og juridisk bistand i Søgne kommune (oversikten også lagt
ut på politikernes iPad 02.12.13).
 Høringssvar fra kommunalt foreldreutvalg på rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og
årsbudsjett for 2014
Presentasjon av rådmann Holum i forkant av behandlingen.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannens forslag til vedtak (erstatter forslag i opprinnelig saksframlegg):
1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2014-2017. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2014 i
økonomiplanen 2014-2017 er kommunens årsbudsjett for 2014.
2. Kommunestyret vedtar å skrive ut eiendomsskatt i hele Søgne kommune i 2014, med 2 promille av
takstgrunnlaget på hver eiendom med reduksjonsfaktor på 15% og 600 000 kroner i bunnfradrag.
3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving
av skatt i budsjettåret 2014.
4. Rådmannens forslag til budsjett for Søgne kommune for 2014 vedtas med de disponeringer og
premisser som går fram av merknadene. Kommunestyret vedtar at fordelingen til enhetene skal skje
med netto driftsrammer. Rådmannen gis fullmakt til å overføre budsjettbeløp mellom enhetene i saker
som ikke er av prinsipiell betydning, og som ikke er i strid med intensjonene i kommunestyrets
budsjettvedtak.
5. Kommunestyret vedtar å oppta lån til investeringer ihht. tabell i saksfremstillingen. Totalt låneopptak
i budsjettet for 2014 utgjør 24 309 000 kroner. I tillegg til ovennevnte lån opptas lån i Husbanken til
startlån for videre utlån med 20 000 000 kroner.
Fellesforslagene fra hhv H, FRP og KRF og AP, V og SV er sendt videre til formannskapet uten
realitetsbehandling i tjenesteutvalget og administrasjonsutvalget.
Fellesforslag fra H, FRP og KRF
Endringer til budsjett 2014, drift:
7. Eiendomsskatt
Bunnfradraget ved utregning av eiendomsskatt økes med kr 100.000 til kr. 700.000
Kostnad: kr 800.000-,
8. Følgende kuttforslag i rådmannens forslag reverseres:
a).
Reduksjon Smia
b).
Reduksjon kontantstøtte
c).
Økte gebyrer, Arealenheten
d).
Innstramming psykisk helse og hab.
e).
Redusert bemanningsnorm, Søgne omsorgssenter
f)
Tilskudd Agder Folkehøyskole
g)
Reduksjon menigheten og andre trossamfunn

kr 300.000
kr 500.000
kr 500.000
kr 200.000
kr 1.100.000
kr 10.000
kr 50.000

Ny Stortingsprop. til statsbudsjett

kr 1.400.000

9. Følgende rammer styrkes ihht. Rådmannens forslag:
a).
Øremerkede tiltak, rusplanen

kr.200.000

b).
c).

Enhet for helse
- Reduserte ventelister, driftstilskudd fysioterapeut (50 %)
- Psykologtilbud i skolen
Felles skole, utredning av skolestruktur
SUM:

4.

Forslag til inndekning, endringer ihht. Rådmannens forslag
a). Redusert budsjett, brøyting
b). Effektivisering i administrasjon
(sentraladministrasjonen, adm.avdelingen og teknisk)
c). Redusert avdrag
d). Redusert overføring til investeringer
e). Økt utbytte fra Agder Energi
SUM:

kr 190.000
kr 120.000
kr 30.000
Kr.5.400.000
kr 150.000
kr 2.000.000
kr 1.000.000
kr 1.350.000
kr. 900.000
kr.5.400.000

9. Verbalforslag til driftsbudsjettet
a).
Servicegruppen videreutvikles i tettere samarbeid med NAV.
b).
Rådmannen bes å ta en gjennomgang av institusjonstjenesten med tanke på økt effektivisering
uten at kvaliteten på tjenesten reduseres. Sak fremlegges for politisk behandling i 2014.
c).
Rådmannen bes om å fortsette med kommunal kontantstøtte frem til en eventuell statlig
gjeninnføring av kontantstøtte for 2 åringer.
10. Endringer til investeringsbudsjettet i økonomiplanen
Investeringsbudsjettet reduseres totalt med kr 14 000 000.
a). Totale investeringer til Mesta-tomten fordeles slik:
Reduksjon i 2014:
1.000.000
Reduksjon i 2015:
15.000.000
Totale investeringer i Mesta-tomten blir med endringene totalt kr. 14 000 000.
b). Rehabilitering kommunale bygg:
Økes med kr.2.000.000.
11. Følgende utredes i 2014
Kommunestyret ber om en utredning av konsekvenser og muligheter for følgende endring av
skolestrukturen i Søgne:
-

Utbygging av ny ungdomsskole på Tangvall med 500-550 elevplasser.
Flytte Lunde skole til Tinntjønn, reversere vedtatt utbygging på Lunde skole på 90 millioner.
Utvidelse av dagens Tinntjønn skole for å ta imot økt kapasitet.
Eventuelt salg av dagens skoletomt på Masta (Lunde skole).
Alternativt å beholde Lunde skole som 1-4 skole, og Tinntjønn som 5-7 skole.

Redusert investeringsramme reduserer nødvendige låneopptak for bygging av ny skole på Tangvall.
12. Økonomiplanen
I økonomiplanen for år 2015, 2016 og 2017 reduseres overføringer til investeringer dersom tiltak
gjort i budsjett 2014 får økonomiske endringer de påfølgende år i forhold til balanse.»
Fellesforslag fra AP, V og SV:
Følgende styrkes i forhold til rådmannens forslag:
e. Reduksjon Smia
f. Psykisk helse og hab.
g. Søgne omsorgssenter
h. Rusplanen

kr 300.000
kr 200.000
kr 600.000
kr 200.000

i. Helsesøster
j. Kultur
k. Terapibasseng
l. Kirkens SOS
SUM

kr 300.000
kr 100.000
kr 240.000
kr 40.000
kr 1.980.000

Ny Stortingsprop. til statsbudsjett
SUM:
3. Forslag til inndekning
a. Reduserte avdrag:
b. Reduserte overføringer investeringer
c. Økt utbytte Agder Energi
d. Redusert brøytebudsjett
SUM:

kr 1.400.000
Kr.3.380.000
kr 1.300.000
kr 1.000.000
kr 900.000
kr 200.000
Kr.3.400.000

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Rådmannens forslag fikk ingen stemmer.
 Fellesforslaget fra FRP, H og KRF satt opp mot fellesforslag fra AP, V og SV. Fellesforslag fra FRP,
H og KRF vedtatt med 5 stemmer (H, KRF, UAVH.) mot 2 stemmer (AP, V).

Innstilling:
Endringer til budsjett 2014, drift:
1. Eiendomsskatt
Bunnfradraget ved utregning av eiendomsskatt økes med kr 100.000 til kr. 700.000
Kostnad: kr 800.000-,
2. Følgende kuttforslag i rådmannens forslag reverseres:
a).
Reduksjon Smia
b).
Reduksjon kontantstøtte
c).
Økte gebyrer, Arealenheten
d).
Innstramming psykisk helse og hab.
e).
Redusert bemanningsnorm, Søgne omsorgssenter
f)
Tilskudd Agder Folkehøyskole
g)
Reduksjon menigheten og andre trossamfunn
Ny Stortingsprop. til statsbudsjett
3. Følgende rammer styrkes ihht. Rådmannens forslag:
a).
Øremerkede tiltak, rusplanen
b).
Enhet for helse
- Reduserte ventelister, driftstilskudd fysioterapeut (50 %)
- Psykologtilbud i skolen
c).
Felles skole, utredning av skolestruktur
SUM:
4.

Forslag til inndekning, endringer ihht. Rådmannens forslag
a). Redusert budsjett, brøyting
b). Effektivisering i administrasjon
(sentraladministrasjonen, adm.avdelingen og teknisk)
c). Redusert avdrag
d). Redusert overføring til investeringer

kr 300.000
kr 500.000
kr 500.000
kr 200.000
kr 1.100.000
kr 10.000
kr 50.000
kr 1.400.000
kr.200.000
kr 190.000
kr 120.000
kr 30.000
Kr.5.400.000
kr 150.000
kr 2.000.000
kr 1.000.000
kr 1.350.000

e). Økt utbytte fra Agder Energi
SUM:

kr. 900.000
kr.5.400.000

5. Verbalforslag til driftsbudsjettet
a).
Servicegruppen videreutvikles i tettere samarbeid med NAV.
b).
Rådmannen bes å ta en gjennomgang av institusjonstjenesten med tanke på økt effektivisering
uten at kvaliteten på tjenesten reduseres. Sak fremlegges for politisk behandling i 2014.
c).
Rådmannen bes om å fortsette med kommunal kontantstøtte frem til en eventuell statlig
gjeninnføring av kontantstøtte for 2 åringer.
6. Endringer til investeringsbudsjettet i økonomiplanen
Investeringsbudsjettet reduseres totalt med kr 14 000 000.
a). Totale investeringer til Mesta-tomten fordeles slik:
Reduksjon i 2014:
1.000.000
Reduksjon i 2015:
15.000.000
Totale investeringer i Mesta-tomten blir med endringene totalt kr. 14 000 000.
b). Rehabilitering kommunale bygg:
Økes med kr.2.000.000.
7. Følgende utredes i 2014
Kommunestyret ber om en utredning av konsekvenser og muligheter for følgende endring av
skolestrukturen i Søgne:
-

Utbygging av ny ungdomsskole på Tangvall med 500-550 elevplasser.
Flytte Lunde skole til Tinntjønn, reversere vedtatt utbygging på Lunde skole på 90 millioner.
Utvidelse av dagens Tinntjønn skole for å ta imot økt kapasitet.
Eventuelt salg av dagens skoletomt på Masta (Lunde skole).
Alternativt å beholde Lunde skole som 1-4 skole, og Tinntjønn som 5-7 skole.

Redusert investeringsramme reduserer nødvendige låneopptak for bygging av ny skole på Tangvall.
8. Økonomiplanen
I økonomiplanen for år 2015, 2016 og 2017 reduseres overføringer til investeringer dersom tiltak gjort
i budsjett 2014 får økonomiske endringer de påfølgende år i forhold til balanse.»

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.12.2013
Behandling:
Referat fra drøftingsmøte med tillitsvalgte om budsjett og økonomiplan 13.12.13 ble lagt på bordet i møtet.
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
Endringer til budsjett 2014, drift:
1. Eiendomsskatt
Bunnfradraget ved utregning av eiendomsskatt økes med kr 100.000 til kr. 700.000
Kostnad:
kr 800.000-,
a).

2. Følgende kuttforslag i rådmannens forslag reverseres:
Reduksjon Smia

kr 300.000

b).
c).
d).
e).
f)
g)

Reduksjon kontantstøtte
Økte gebyrer, Arealenheten
Innstramming psykisk helse og hab.
Redusert bemanningsnorm, Søgne omsorgssenter
Tilskudd Agder Folkehøyskole
Reduksjon menigheten og andre trossamfunn

Ny Stortingsprop. til statsbudsjett
a).
b).
c).

kr 500.000
kr 500.000
kr 200.000
kr 1.100.000
kr 10.000
kr 50.000
kr 1.400.000

3. Følgende rammer styrkes ihht. Rådmannens forslag:
Øremerkede tiltak, rusplanen
Enhet for helse
- Reduserte ventelister, driftstilskudd fysioterapeut (50 %)
- Psykologtilbud i skolen
Felles skole, utredning av skolestruktur

SUM:

kr.200.000
kr 190.000
kr 120.000
kr 30.000

Kr.5.400.000

4. Forslag til inndekning, endringer ihht. Rådmannens forslag
a). Redusert budsjett, brøyting
kr 150.000
b). Effektivisering i administrasjon
(sentraladministrasjonen, adm.avdelingen og teknisk)
kr 2.000.000
c). Redusert avdrag
kr 1.000.000
d). Redusert overføring til investeringer
kr 1.350.000
e). Økt utbytte fra Agder Energi
kr. 900.000
SUM:

kr.5.400.000

5. Verbalforslag til driftsbudsjettet
a).
Servicegruppen videreutvikles i tettere samarbeid med NAV.
b).
Rådmannen bes å ta en gjennomgang av institusjonstjenesten med tanke på økt effektivisering uten at
kvaliteten på tjenesten reduseres. Sak fremlegges for politisk behandling i 2014.
c).
Rådmannen bes om å fortsette med kommunal kontantstøtte frem til en eventuell statlig gjeninnføring
av kontantstøtte for 2 åringer.
6. Endringer til investeringsbudsjettet i økonomiplanen
Investeringsbudsjettet reduseres totalt med kr 14 000 000.
a). Totale investeringer til Mesta-tomten fordeles slik:
Reduksjon i 2014:
1.000.000
Reduksjon i 2015:
15.000.000
Totale investeringer i Mesta-tomten blir med endringene totalt kr. 14 000 000.
b). Rehabilitering kommunale bygg:
Økes med kr.2.000.000.
7. Følgende utredes i 2014
Kommunestyret ber om en utredning av konsekvenser og muligheter for følgende endring av skolestrukturen i
Søgne:
-

Utbygging av ny ungdomsskole på Tangvall med 500-550 elevplasser.
Flytte Lunde skole til Tinntjønn, reversere vedtatt utbygging på Lunde skole på 90 millioner.
Utvidelse av dagens Tinntjønn skole for å ta imot økt kapasitet.
Eventuelt salg av dagens skoletomt på Masta (Lunde skole).
Alternativt å beholde Lunde skole som 1-4 skole, og Tinntjønn som 5-7 skole.

Redusert investeringsramme reduserer nødvendige låneopptak for bygging av ny skole på Tangvall.

8. Økonomiplanen
I økonomiplanen for år 2015, 2016 og 2017 reduseres overføringer til investeringer dersom tiltak gjort i
budsjett 2014 får økonomiske endringer de påfølgende år i forhold til balanse.»
Repr. Kjelland Larsen (AP) fremmet fellesforslag fra AP, V og SV:
1. Følgende styrkes i forhold til rådmannens forslag:
e. Reduksjon Smia
f. Psykisk helse og hab.
g. Søgne omsorgssenter
h. Rusplanen
i. Helsesøster
j. Kultur
k. Terapibasseng
l. Kirkens SOS
m. Agder Folkehøyskole
SUM
Ny Stortingsprop. til statsbudsjett
SUM:
2. Forslag til inndekning
n. Reduserte avdrag:
o. Reduserte overføringer investeringer
p. Økt utbytte Agder Energi
q. Redusert brøytebudsjett
SUM:

kr 300.000
kr 200.000
kr 600.000
kr 200.000
kr 300.000
kr 100.000
kr 240.000
kr 40.000
kr 20 000
kr 2.000.000
kr 1.400.000
Kr.3.400.000
kr 1.300.000
kr 1.000.000
kr 900.000
kr 200.000
Kr.3.400.000

Repr. Try (SP) fremmet forslag:
1. Tillegg i henhold til rådmannens budsjettforslag 2014:
a. Reduksjon Smia
b. Økte gebyrer arealenheten
c. Innstramming psykisk heles og habilitering
d. Redusert bemanningsnorm, Søgne omsorgssenter
e. Reduksjon menigheten og andre trossamfunn
f. Rusplanen
g. Kultur
h. Ny Stortingsprop. til statsbudsjett
i. Agder Folkehøyskole
SUM

kr 300.000
kr 500.000
kr 200 000
kr 1 100 000
kr 50 000
kr 200.000
kr 100.000
kr 1.400.000
kr 20 000
kr 3 850.000

2. Følgende inndekning foreslås:
a. Redusert budsjett, brøyting
b. Effektivisering i administrasjon
(sentraladministrasjonen, adm.avdelingen og teknisk)
c. Redusert overføring til investeringer
d. Økt utbytte fra Agder Energi
SUM

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Rådmannens opprinnelig forslag fikk ingen stemmer.
 SP sitt forslag falt med 1 (SP) stemme mot 26 stemmer.

kr 150.000
kr 1.400.000
kr 1.400.000
kr. 900.000
kr 3 850 000




Fellesforslaget fra AP, Venstre og SV falt med 9 (AP, V, SV) stemmer mot 18 stemmer (H, KRF,
FRP, Uavh, SP)
Formannskapets innstilling (Fellesforslaget fra H, FRP og KRF) vedtatt med 17 stemmer mot 10
stemmer (SV, AP, V, SP)

Vedtak:
Endringer til budsjett 2014, drift:
1. Eiendomsskatt
Bunnfradraget ved utregning av eiendomsskatt økes med kr 100.000 til kr. 700.000
Kostnad:
kr 800.000-,
a).
b).
c).
d).
e).
f)
g)

2. Følgende kuttforslag i rådmannens forslag reverseres:
Reduksjon Smia
Reduksjon kontantstøtte
Økte gebyrer, Arealenheten
Innstramming psykisk helse og hab.
Redusert bemanningsnorm, Søgne omsorgssenter
Tilskudd Agder Folkehøyskole
Reduksjon menigheten og andre trossamfunn

Ny Stortingsprop. til statsbudsjett

kr 300.000
kr 500.000
kr 500.000
kr 200.000
kr 1.100.000
kr 10.000
kr 50.000
kr 1.400.000

3. Følgende rammer styrkes ihht. Rådmannens forslag:
Øremerkede tiltak, rusplanen
Enhet for helse
- Reduserte ventelister, driftstilskudd fysioterapeut (50 %)
- Psykologtilbud i skolen
c).
Felles skole, utredning av skolestruktur
a).
b).

SUM:

kr.200.000
kr 190.000
kr 120.000
kr 30.000

Kr.5.400.000

4.

Forslag til inndekning, endringer ihht. Rådmannens forslag
a). Redusert budsjett, brøyting
kr 150.000
b). Effektivisering i administrasjon
(sentraladministrasjonen, adm.avdelingen og teknisk)
kr 2.000.000
c). Redusert avdrag
kr 1.000.000
d). Redusert overføring til investeringer
kr 1.350.000
e). Økt utbytte fra Agder Energi
kr. 900.000
SUM:

kr.5.400.000

5. Verbalforslag til driftsbudsjettet
a).
Servicegruppen videreutvikles i tettere samarbeid med NAV.
b).
Rådmannen bes å ta en gjennomgang av institusjonstjenesten med tanke på økt effektivisering uten at
kvaliteten på tjenesten reduseres. Sak fremlegges for politisk behandling i 2014.
c).
Rådmannen bes om å fortsette med kommunal kontantstøtte frem til en eventuell statlig gjeninnføring
av kontantstøtte for 2 åringer.
6. Endringer til investeringsbudsjettet i økonomiplanen
Investeringsbudsjettet reduseres totalt med kr 14 000 000.
a). Totale investeringer til Mesta-tomten fordeles slik:
Reduksjon i 2014:
1.000.000
Reduksjon i 2015:
15.000.000
Totale investeringer i Mesta-tomten blir med endringene totalt kr. 14 000 000.
b). Rehabilitering kommunale bygg:

Økes med kr.2.000.000.
7. Følgende utredes i 2014
Kommunestyret ber om en utredning av konsekvenser og muligheter for følgende endring av skolestrukturen i
Søgne:
-

Utbygging av ny ungdomsskole på Tangvall med 500-550 elevplasser.
Flytte Lunde skole til Tinntjønn, reversere vedtatt utbygging på Lunde skole på 90 millioner.
Utvidelse av dagens Tinntjønn skole for å ta imot økt kapasitet.
Eventuelt salg av dagens skoletomt på Masta (Lunde skole).
Alternativt å beholde Lunde skole som 1-4 skole, og Tinntjønn som 5-7 skole.

Redusert investeringsramme reduserer nødvendige låneopptak for bygging av ny skole på Tangvall.
8. Økonomiplanen
I økonomiplanen for år 2015, 2016 og 2017 reduseres overføringer til investeringer dersom tiltak gjort i
budsjett 2014 får økonomiske endringer de påfølgende år i forhold til balanse.»

