Søgne kommune

Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

033
2012/2495 -19107/2014
Camilla Erland Aarnes
05.06.2014

Saksframlegg
Godkjenning av protokoll fra møte 22.05.14
Utv.saksnr
43/14

Utvalg
Kommunestyret

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 22.05.14.

Bakgrunn for saken:

Saksutredning:

Enhetsleders merknader:

Rådmannens merknader:

Vedlegg
1 Protokoll fra møte 22.05.14

Møtedato
19.06.2014

SØGNE
KOMMUNE
Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Kommunestyret
Kommunestyresalen - Søgne rådhus
22.05.2014
17:30

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Bjørn Egeli
Medlem
Anniken Gray
Medlem
Aslaug Bakke
Medlem
Asle Holmen
Medlem
Egel Terkelsen
Medlem
Bernt Ludvig Daland
Medlem
Christian Eikeland
Medlem
Tom Løchen
Medlem
Åse R. Severinsen
Ordfører
Anne Caroline Bakken
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
FRP
FRP
FRP
H
H
H
H
H
H
KRF
KRF
KRF
SP
SV
V
V

Forfall faste medlemmer:
Navn
Helge Andresen
Solveig Kjelland Larsen
Roy Fardal
Oscar Lohne
Anne May Ribe
Paul Magne Lunde
Jack Andersen

Funksjon
Varaordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
H
AP
H
H
H
AP
H

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Audun Hinna Øvrebø
Harald Rafoss
Ulla Kristoffersen
Erik Spieler

Møtte for
Solveig Kjelland Larsen
Paul Magne Lunde
Roy Fardal
Oscar Lohne

Representerer
AP
AP
FRP
H

Øyvind Lorentzen
Magne Charles Nilsen

Anne May Ribe
Jack Andersen

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kim Høyer Holum
Liv Landaas
Gustav Skretting
Torkjell Tofte
Ståle Øverland
Camilla Erland Aarnes

Stilling
Rådmann
Kommunalsjef oppvekst
Kommunalsjef helse og omsorg
Kommunalsjef teknisk
Økonomisjef
Rådgiver

H
FRP

Av 27 var 26 representanter til stede inkludert møtende vararepresentanter. Innkalt vararepresentant
for Helge Andresen (H), Ngadhenjim Hoti (H) møtte ikke. Møtet ble annonsert i Fædrelandsvennen
19.05.14. Sakskartet datert 15.05.14, omfattet PS 1914-PS 15/1414.
Merknader til saksliste
Repr. Daland (FRP) stilte spørsmål om når sak om kommunalt tilskudd til fysioterapeut vil bli
behandlet. Rådmann Høyer Holum: saken vil bli satt på kartet til neste møte i kommunestyret.
For øvrig merknader til innkalling eller sakskart.
Saker lagt på bordet i møtet
Henvendelse fra fylkesleder for TV- aksjonen 2014 om å opprette kommunekomite i Søgne
kommune. Ordfører ba om at interesserte medlemmer melde seg til ordfører.
Inhabilitet
PS 42/14 Avfall Sør AS - Eierskapsmelding del 2 - Repr. Berge (V) enstemmig erklært inhabil da han
sitter i styret i Avfall Sør AS. Vararepresentant Brytteva Litlere Moi (V) møtte for repr. Berge (V).
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Åse R. Severinsen
Leder

Camilla Erland Aarnes
Rådgiver

Saksnr

Innhold

PS 31/14

Godkjenning av protokoll fra møte 24.04.14

PS 32/14

Referatsaker 22.05.14

RS 8/14

Bærekraftig bruk og vern av store landskapsvernområder på VestAgder kysten - orientering om vedtak i verneområdestyret 22.04.14

RS 9/14

Rutiner ved vurdering av søknadsfrister

RS 10/14

Beregning av klagefrister

PS 33/14

Årsregnskap 2013 - Søgne kommune

PS 34/14

Årsmelding 2013 for Søgne kommune

PS 35/14

Finansforvaltning i Søgne kommune - Årsrapport for 2013

PS 36/14

Kontrollutvalgets årsmelding 2013

PS 37/14

Avklaring om valg av ny sentrumsnær lysløype

PS 38/14

Vedtak av områderegulering for Kvernhustangen, Plan ID 201205

PS 39/14

Sluttbehandling - Detaljregulering for del av Nodenesveien og
Pålsnesveien

PS 40/14

Vedtekter for skolefritidsordningen i Søgne kommune

PS 41/14

Forslag til ny organisering av SFO fra skoleåret 2014/15

PS 42/14

Avfall Sør AS - Eierskapsmelding del 2

PS 31/14 Godkjenning av protokoll fra møte 24.04.14
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 24.04.14

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.05.2014
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 24.04.14

PS 32/14 Referatsaker 22.05.14
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.05.2014

U.off.

Behandling:
RS 8/14 Bærekraftig bruk og vern av store landskapsvernområder på Vest-Agder kysten - orientering
om vedtak i verneområdestyret 22.04.14Ingen merknader.
Repr. Daland (FRP) fremmet forslag:
Søgne kommunestyre ønsker ikke at det arbeides videre med utredninger vedrørende endring av vernestatus
fra landskapsvern til nasjonalpark.
Repr. Berge (V) og Repr. Try (SP) stilte spørsmål ved sin habilitet da de eier eiendommer i området, og
fratrådte møtet under habilitetsvurdering. Representantene ble enstemmig erklært habile, og tiltrådte møtet.

Votering:
FRP sitt forslag vedtatt med 14 (H (8), SP, FRP) mot 12 stemmer (KRF, V, AP, SV).
Vedtak:
Søgne kommunestyre ønsker ikke at det arbeides videre med utredninger vedrørende endring av
vernestatus fra landskapsvern til nasjonalpark.

Øvrige referatsaker
Ingen merknader

Vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene RS 9/14 og RS 10/14 til orientering.

RS 8/14 Bærekraftig bruk og vern av store landskapsvernområder på VestAgder kysten - orientering om vedtak i verneområdestyret 22.04.14 2014/748
RS 9/14 Rutiner ved vurdering av søknadsfrister 2014/1641
RS 10/14 Beregninger av klagefrister 2012/910
PS 33/14 Årsregnskap 2013 - Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommunestyre fastsetter det fremlagte årsregnskap for Søgne kommune som
kommunens årsregnskap for 2013.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 07.05.2014
Behandling:
Presentasjon ved økonomisjef, Ståle Øverland i forkant av behandlingen.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Søgne kommunestyre fastsetter det fremlagte årsregnskap for Søgne kommune som
kommunens årsregnskap for 2013.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.05.2014
Behandling:
Presentasjon ved økonomisjef, Ståle Øverland i forkant av behandlingen.
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Søgne kommunestyre fastsetter det fremlagte årsregnskap for Søgne kommune som
kommunens årsregnskap for 2013

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.05.2014
Behandling:
Presentasjon ved økonomisjef, Ståle Øverland i forkant av behandlingen.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Søgne kommunestyre fastsetter det fremlagte årsregnskap for Søgne kommune som
kommunens årsregnskap for 2013

PS 34/14 Årsmelding 2013 for Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Årsmelding for Søgne kommune 2013 tas til etterretning.
2. Kommunestyret innstiller på at overskuddet på 20,783 mill. kroner avsettes til bufferfond
vedrørende pensjon, renter, finans og andre uforutsette utgifter
3. Kommunestyret innstiller på 2,884 mill. kroner avsettes til enheter med overskudd (liste i
saksfremlegg).
4. Kommunestyret innstiller på at 0,426 mill. kroner inndekkes av enheter med underskudd
2013 ved å redusere budsjettet for 2014 (liste i saksfremlegg).
5. Kommunestyret innstiller på at differansen, 2,458 mill. kroner reduserer avsetningen til
buffer under pkt. 2.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 07.05.2014
Behandling:
Presentasjon ved økonomisjef, Ståle Øverland i forkant av behandlingen.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

1. Årsmelding for Søgne kommune 2013 tas til etterretning.
2. Kommunestyret innstiller på at overskuddet på 20,783 mill. kroner avsettes til bufferfond vedrørende
pensjon, renter, finans og andre uforutsette utgifter
3. Kommunestyret innstiller på 2,884 mill. kroner avsettes til enheter med overskudd (liste i saksfremlegg).
4. Kommunestyret innstiller på at 0,426 mill. kroner inndekkes av enheter med underskudd 2013 ved å
redusere budsjettet for 2014 (liste i saksfremlegg).
5. Kommunestyret innstiller på at differansen, 2,458 mill. kroner reduserer avsetningen til buffer under pkt.
2

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.05.2014
Behandling:
Presentasjon ved økonomisjef, Ståle Øverland i forkant av behandlingen.
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling:
1. Årsmelding for Søgne kommune 2013 tas til etterretning.
2. Kommunestyret innstiller på at overskuddet på 20,783 mill. kroner avsettes til bufferfond vedrørende
pensjon, renter, finans og andre uforutsette utgifter
3. Kommunestyret innstiller på 2,884 mill. kroner avsettes til enheter med overskudd (liste i
saksfremlegg).
4. Kommunestyret innstiller på at 0,426 mill. kroner inndekkes av enheter med underskudd 2013 ved å
redusere budsjettet for 2014 (liste i saksfremlegg).
5. Kommunestyret innstiller på at differansen, 2,458 mill. kroner reduserer avsetningen til buffer under
pkt. 2

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.05.2014
Behandling:
Presentasjon ved økonomisjef, Ståle Øverland i forkant av behandlingen.
Repr. Kjær (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag:
For neste år ønsker kommunestyret at andre viktig styringsparametere behandles i årsmelding:
 Eks- utvikling ufrivillig deltid i kommunen
 Utvikling i miljøsaker (miljøplan)
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Årsmelding for Søgne kommune 2013 tas til etterretning.
2. Kommunestyret innstiller på at overskuddet på 20,783 mill. kroner avsettes til bufferfond
vedrørende pensjon, renter, finans og andre uforutsette utgifter
3. Kommunestyret innstiller på 2,884 mill. kroner avsettes til enheter med overskudd (liste i
saksfremlegg).
4. Kommunestyret innstiller på at 0,426 mill. kroner inndekkes av enheter med underskudd 2013
ved å redusere budsjettet for 2014 (liste i saksfremlegg).

5. Kommunestyret innstiller på at differansen, 2,458 mill. kroner reduserer avsetningen til buffer
under pkt. 2
Oversendelsesforslag:
For neste år ønsker kommunestyret at andre viktig styringsparametere behandles i årsmelding:
 Eks- utvikling ufrivillig deltid i kommunen
 Utvikling i miljøsaker (miljøplan)

PS 35/14 Finansforvaltning i Søgne kommune - Årsrapport for 2013
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.05.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Kommunestyret tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.05.2014
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret tar saken til orientering.

PS 36/14 Kontrollutvalgets årsmelding 2013
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar årsmelding 2013 fra kontrollutvalget til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.05.2014
Behandling:
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret tar årsmelding 2013 fra kontrollutvalget til orientering.

PS 37/14 Avklaring om valg av ny sentrumsnær lysløype
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar at en sentrumsnær lysløype legges til Fåmyra.
Forutsetningen for å realisere lysløypen, er at en oppnås frivillig skriftlig avtale med samtlige
grunneiere som blir direkte berørt av anlegget.
Administrasjonen gis i oppdrag å arbeide videre med planlegging, og mulige finansieringer av løypa.
Administrasjonen legger fram en ny sak for kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen
for 2015.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.05.2014
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:


Kommunestyret vedtar at en sentrumsnær lysløype legges til Fåmyra.



Forutsetningen for å realisere lysløypen, er at en oppnås frivillig skriftlig avtale med samtlige
grunneiere som blir direkte berørt av anlegget.



Administrasjonen gis i oppdrag å arbeide videre med planlegging, og mulige finansieringer av løypa.



Administrasjonen legger fram en ny sak for kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen
for 2015.

Repr. Eikeland (FRP) fremmet tilleggsforslag:


Kommunestyret ber administrasjonen undersøke mulighet for tilskudd, og vurdere mulighetene til å
etablere en friluftslivpark/aktivitetspark i forbindelse med lysløype i Fåmyra.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 18 (KRF, V, AP, SV, FRP, SP) mot 8 stemmer
(H)
 FRP sitt tilleggsforslag vedtatt med 18 (KRF, V, AP, SV, FRP, SP) mot 8 stemmer (H)
Vedtak:


Kommunestyret vedtar at en sentrumsnær lysløype legges til Fåmyra.



Forutsetningen for å realisere lysløypen, er at en oppnås frivillig skriftlig avtale med samtlige
grunneiere som blir direkte berørt av anlegget.



Administrasjonen gis i oppdrag å arbeide videre med planlegging, og mulige finansieringer av
løypa.



Administrasjonen legger fram en ny sak for kommunestyret i forbindelse med
budsjettbehandlingen for 2015.



Kommunestyret ber administrasjonen undersøke mulighet for tilskudd, og vurdere mulighetene
til å etablere en friluftslivpark/aktivitetspark i forbindelse med lysløype i Fåmyra.

PS 38/14 Vedtak av områderegulering for Kvernhustangen, Plan ID 201205
Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
1. Søgne kommune vedtar Områderegulering for Kvernhustangen sist datert 08.05.14, med
bestemmelser datert 08.05.14, jf. pbl § 12-12.
2. Reguleringsplanen for Kvernhustangen, vedtatt 20.10.1986, oppheves.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 21.05.2014
Behandling:
Rådmannens forslag vedtatt med 7 (H, KRF, FRP, V) mot 2 stemmer (AP).

Vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
3. Søgne kommune vedtar Områderegulering for Kvernhustangen sist datert 08.05.14, med
bestemmelser datert 08.05.14, jf. pbl § 12-12.
4. Reguleringsplanen for Kvernhustangen, vedtatt 20.10.1986, oppheves.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.05.2014
Behandling:
Rådmannens forslag vedtatt med 19 (H, KRF, FRP, V, SP) mot 7 stemmer (AP, SV).

Vedtak:
1. Søgne kommune vedtar Områderegulering for Kvernhustangen sist datert 08.05.14, med bestemmelser
datert 08.05.14, jf. pbl § 12-12.
2. Reguleringsplanen for Kvernhustangen, vedtatt 20.10.1986, oppheves.

PS 39/14 Sluttbehandling - Detaljregulering for del av Nodenesveien og
Pålsnesveien
Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for del av
Nodenesveien og Pålsnesveien bestående av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med vedlegg
(vedlegg 1-7).

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 21.05.2014
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for del av Nodenesveien og
Pålsnesveien bestående av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med vedlegg (vedlegg 1-7).
Leder Terkelsen (FRP) fremmet forslag:
Plan- og miljøutvalget aviser detaljregulering for del av Nodenesveien.
Plan- og miljøutvalget ber kommunestyret endre føringer som er gitt i Søvik Nodenes i forbindelse med
behandling av Pålsnesplanen
Trafikksikkerhet for myke trafikanter kan og var i varetatt under behandling av Pålsnesplanen.
Trafikksikkerhet i Søvik Nodenesplanen kan ivaretas ved eksempel fartsdumper med skilting 30 km i begge
planer.

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak satt opp mot FRP sitt forslag. Rådmannens forslag vedtatt med 7 stemmer (H,
KRF, V, AP) mot 2 stemmer (FRP)

Innstilling:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for del av
Nodenesveien og Pålsnesveien bestående av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med vedlegg
(vedlegg 1-7).

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.05.2014
Behandling:
Til behandling forelå plan- og miljøutvalgets innstilling:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for del av Nodenesveien og
Pålsnesveien bestående av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med vedlegg (vedlegg 1-7).
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet forslag:
Med bakgrunn i FRPs forslag i Plan- og miljøutvalget 21.05.14 sak PS 71/14 ber kommunestyret om at det
fremmes en sak som ivaretar intensjonen i forslaget om en endring av rekkefølgekrav i Søvik-Nodenesplanene
og samtidig legger opp til en endring av gang-sykkelvei/fortau i Pålsnesplanen
Ordfører Severinsen (H) fremmet utsettelsesforslag:
Saken utsettes til neste møte.
Votering:

Ordførerens utsettelsesforslag vedtatt med 21 (H(8),AP, SV, SP, KRF) mot 5 stemmer (FRP).
Rådmannens forslag og FRP sitt forslag ble dermed ikke votert over.

Vedtak:
Saken utsettes til neste møte.

PS 40/14 Vedtekter for skolefritidsordningen i Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til nye vedtekter for skolefritidsordningen i Søgne vedtas med virkning fra 01.08.2014.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 07.05.2014
Behandling:
Kommentarer til to endringsforslag fra SU ved Nygård Skole ettersendt 06.05.14.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Forslag til nye vedtekter for skolefritidsordningen i Søgne vedtas med virkning fra 01.08.2014.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.05.2014
Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Forslag til nye vedtekter for skolefritidsordningen i Søgne vedtas med virkning fra 01.08.2014.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.05.2014
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Forslag til nye vedtekter for skolefritidsordningen i Søgne vedtas med virkning fra 01.08.2014.

PS 41/14 Forslag til ny organisering av SFO fra skoleåret 2014/15

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 07.05.2014
Behandling:
Tjenesteutvalget vedtok å evaluere ordningen etter 1 år.
Rådmannens forslag til vedtak for øvrig enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Søgne kommune vedtar ny organisering av SFO-tilbudet med virkning fra og med 01.08.2014. Ny
organisering innebærer:
1. Foreldre betaler for hele morgener og hele ettermiddager. Det vil si at hver enkelt morgen og
ettermiddag har en fast pris. Opphold på undervisningsfrie dager (skolens ferie- og fridager)
betales etter egen timesats.
2. Pris settes til å være:
a. Pris per morgen: kr 100,- per måned
b. Pris per ettermiddag: kr 500,- kr per måned.
c. Kostpenger (til ettermiddager) er inkludert i prisen.
d. Minimum oppholdstid settes til tilsvarende en kostnad på minimum kr. 1.200,-.
e. Maksimal pris settes til kr. 2750,-.
f. Timepris på undervisningsfrie dager: kr. 60,- per overskytende time i forhold til
ordinær bestilling.
g. Elever med full plass betaler ikke ekstra for overskytende timer på undervisningsfrie
dager.
3. Dersom minst fem elever på en SFO daglig søkes inn før ordinær åpningstid kl. 07.30, vil SFO
holde åpent fra kl. 07.00. Pris per morgen fra kl. 07.00: kr. 150,- per måned.
4. Det gis søskenrabatt ved flere barn som har full plass: Første barn betaler 100 %, andre barn
betaler 70 %, og tredje barn betaler 50 %.

5. Ordningen evalueres etter 1 år.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.05.2014
Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Søgne kommune vedtar ny organisering av SFO-tilbudet med virkning fra og med 01.08.2014. Ny
organisering innebærer:
1. Foreldre betaler for hele morgener og hele ettermiddager. Det vil si at hver enkelt morgen og
ettermiddag har en fast pris. Opphold på undervisningsfrie dager (skolens ferie- og fridager)
betales etter egen timesats.
2. Pris settes til å være:
a. Pris per morgen: kr 100,- per måned
b. Pris per ettermiddag: kr 500,- kr per måned.

c.
d.
e.
f.

Kostpenger (til ettermiddager) er inkludert i prisen.
Minimum oppholdstid settes til tilsvarende en kostnad på minimum kr. 1.200,-.
Maksimal pris settes til kr. 2750,-.
Timepris på undervisningsfrie dager: kr. 60,- per overskytende time i forhold til
ordinær bestilling.
g. Elever med full plass betaler ikke ekstra for overskytende timer på undervisningsfrie
dager.
3. Dersom minst fem elever på en SFO daglig søkes inn før ordinær åpningstid kl. 07.30, vil SFO
holde åpent fra kl. 07.00. Pris per morgen fra kl. 07.00: kr. 150,- per måned.
4. Det gis søskenrabatt ved flere barn som har full plass: Første barn betaler 100 %, andre barn
betaler 70 %, og tredje barn betaler 50 %.

5. Ordningen evalueres etter 1 år.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.05.2014
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
Søgne kommune vedtar ny organisering av SFO-tilbudet med virkning fra og med 01.08.2014. Ny
organisering innebærer:
1. Foreldre betaler for hele morgener og hele ettermiddager. Det vil si at hver enkelt morgen og
ettermiddag har en fast pris. Opphold på undervisningsfrie dager (skolens ferie- og fridager) betales
etter egen timesats.
2. Pris settes til å være:
a. Pris per morgen: kr 100,- per måned
b. Pris per ettermiddag: kr 500,- kr per måned.
c. Kostpenger (til ettermiddager) er inkludert i prisen.
d. Minimum oppholdstid settes til tilsvarende en kostnad på minimum kr. 1.200,-.
e. Maksimal pris settes til kr. 2750,-.
f. Timepris på undervisningsfrie dager: kr. 60,- per overskytende time i forhold til ordinær
bestilling.
g. Elever med full plass betaler ikke ekstra for overskytende timer på undervisningsfrie dager.
3. Dersom minst fem elever på en SFO daglig søkes inn før ordinær åpningstid kl. 07.30, vil SFO holde
åpent fra kl. 07.00. Pris per morgen fra kl. 07.00: kr. 150,- per måned.
4. Det gis søskenrabatt ved flere barn som har full plass: Første barn betaler 100 %, andre barn betaler
70 %, og tredje barn betaler 50 %.

5. Ordningen evalueres etter 1 år.
Repr. Alver (H) fremmet forslag:
Punkt2 D strykes for å unngå at foreldre som ønsker å bruke SFO mindre enn minsteprisen tilsier, skal være
med å finansiere tilbudet til de som har full plass.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge

 Punkt 2d i formannskapet innstilling satt opp mot Høyres sitt forslag. Formannskapets
innstilling til punkt 2d vedtatt med 15 (H (1-Severinsen), AP, SV, FRP, V) mot 11 stemmer
(H (7), SP, KRF).
 Øvrige punkter i formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Søgne kommune vedtar ny organisering av SFO-tilbudet med virkning fra og med 01.08.2014. Ny
organisering innebærer:
1. Foreldre betaler for hele morgener og hele ettermiddager. Det vil si at hver enkelt morgen og
ettermiddag har en fast pris. Opphold på undervisningsfrie dager (skolens ferie- og fridager)
betales etter egen timesats.
2. Pris settes til å være:
a. Pris per morgen: kr 100,- per måned
b. Pris per ettermiddag: kr 500,- kr per måned.
c. Kostpenger (til ettermiddager) er inkludert i prisen.
d. Minimum oppholdstid settes til tilsvarende en kostnad på minimum kr. 1.200,-.
e. Maksimal pris settes til kr. 2750,-.
f. Timepris på undervisningsfrie dager: kr. 60,- per overskytende time i forhold til
ordinær bestilling.
g. Elever med full plass betaler ikke ekstra for overskytende timer på undervisningsfrie
dager.
3. Dersom minst fem elever på en SFO daglig søkes inn før ordinær åpningstid kl. 07.30, vil SFO
holde åpent fra kl. 07.00. Pris per morgen fra kl. 07.00: kr. 150,- per måned.
4. Det gis søskenrabatt ved flere barn som har full plass: Første barn betaler 100 %, andre barn
betaler 70 %, og tredje barn betaler 50 %.

5. Ordningen evalueres etter 1 år.

PS 42/14 Avfall Sør AS - Eierskapsmelding del 2
Rådmannens forslag til vedtak:
1.
2.
3.

Søgne kommune vedtar ny eierskapsmelding for Avfall Sør AS og de foreslåtte anbefalinger i
saken som oppsummeres i kapittel 9 implementeres av eierne og i selskapet.
Selskapet bes rapportere på generalforsamling i 2014 om hvordan de vil følge opp de av sakens
anbefalinger i kapittel 9 som selskapet er ansvarlige for.
Forslag på ny aksjonæravtale for Avfall Sør AS godkjennes.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.05.2014
Behandling:
Repr. Berge (V) enstemmig erklært inhabil da han sitter i styret i Avfall Sør AS. Ingen vararepresentant møtte
for representanten. 6 medlemmer til stede under behandlingen
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
1. Søgne kommune vedtar ny eierskapsmelding for Avfall Sør AS og de foreslåtte anbefalinger i saken
som oppsummeres i kapittel 9 implementeres av eierne og i selskapet.
2. Selskapet bes rapportere på generalforsamling i 2014 om hvordan de vil følge opp de av sakens
anbefalinger i kapittel 9 som selskapet er ansvarlige for.
3. Forslag på ny aksjonæravtale for Avfall Sør AS godkjennes.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.05.2014
Behandling:
Repr. Berge (V) enstemmig erklært inhabil da han sitter i styret i Avfall Sør AS. Vararepresentant Brytteva
Litlere Moi (V) møtte for repr. Berge (V).
Repr. Egeli (AP) ba om at følgende protokollføres:
Søgne kommunestyre ber om hyppigere rapportering fra begge selskapene
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet forslag til nytt punkt 4:
4. Søgne kommunestyre er enig i KS sin anbefaling når det gjelder styre i Avfall Sør AS og Avfall Sør
Husholdning

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge
 Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
 FRP sitt forslag til nytt punkt 4 falt med 6 (FRP, SP) mot 20 stemmer (H (8), KRF, V, AP, SV)

Vedtak:
1. Søgne kommune vedtar ny eierskapsmelding for Avfall Sør AS og de foreslåtte anbefalinger i
saken som oppsummeres i kapittel 9 implementeres av eierne og i selskapet.
2. Selskapet bes rapportere på generalforsamling i 2014 om hvordan de vil følge opp de av sakens
anbefalinger i kapittel 9 som selskapet er ansvarlige for.
3. Forslag på ny aksjonæravtale for Avfall Sør AS godkjennes.

