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PS 1/15 Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 18.02.14
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 18.12.14

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.02.2015
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 18.12.14.

PS 2/15 Referatsaker kommunestyret 19.02.15
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.02.2015
Behandling:
RS 2/14 Kommunale og fylkeskommunale reglementer om folkevalgtes taushetsplikt ved lukking av
møter
 Repr. Holmen (AP): har kommunen oppdatert reglement for politiske utvalg og hvis ikke planlegger
kommune å oppdatere reglementer?
Ordfører Severinsen (H) svarte: Nei, vi har ikke oppdatert reglementer, men de bør oppdateres.
For øvrig ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

RS 1/15 Årsrapport for 2014 - Skatteoppkreveren i Søgne kommune 2013/185
RS 2/15 Kommunale og fylkeskommunale reglementer om folkevalgtes
taushetsplikt ved lukking av møter 2015/32
RS 3/15 Melding om vedtak - møte- og arbeidsplan 2015 2012/910
PS 3/15 Interkommunalt barnevern Knutepunkt Sørlandet.
Saksprotokoll i Formannskapet - 18.02.2015
Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling:
1. Kommunestyret slutter seg til anbefalingene fra Rådmannsutvalget i Knutepunkt Sørlandet
og godkjenner at det iverksettes et arbeid med sikte på å etablere en felles interkommunal
barneverntjeneste mellom kommunene Søgne, Songdalen, Kristiansand, Lillesand og
Birkenes med oppstart 1.1.2016.
2. Forslag til samarbeidsavtale mellom medlemskommunene og vertskommunen legges fram
til politisk beslutning i kommunene våren 2015.
3. Det legges til grunn at deler av barneverntjenestens arbeid fortsatt skal utføres og
lokaliseres i medlemskommunene.
4. Finansieringen av den interkommunale barneverntjenesten skjer ved at tiltakskostnadene
for hvert enkelt barn henføres barnets bostedskommune. Administrasjonskostnadene
fordeles etter en overgangsperiode på tre år forholdsvis mellom medlemskommunene på
basis av kriteriene i inntektssystemet.
5. Forslag til budsjett innarbeides i og vedtas i forbindelse med behandling av kommunenes
handlingsplaner og budsjett for 2016 – 2019.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.02.2015
Behandling:
Leder for barnevernet i Songdalen og Søgne, Liv Turid Naglestad orienterte og svarte på spørsmål i forkant av
behandlingen.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kommunestyret slutter seg til anbefalingene fra Rådmannsutvalget i Knutepunkt Sørlandet
og godkjenner at det iverksettes et arbeid med sikte på å etablere en felles interkommunal
barneverntjeneste mellom kommunene Søgne, Songdalen, Kristiansand, Lillesand og
Birkenes med oppstart 1.1.2016.
2. Forslag til samarbeidsavtale mellom medlemskommunene og vertskommunen legges fram
til politisk beslutning i kommunene våren 2015.
3. Det legges til grunn at deler av barneverntjenestens arbeid fortsatt skal utføres og
lokaliseres i medlemskommunene.
4. Finansieringen av den interkommunale barneverntjenesten skjer ved at tiltakskostnadene
for hvert enkelt barn henføres barnets bostedskommune. Administrasjonskostnadene
fordeles etter en overgangsperiode på tre år forholdsvis mellom medlemskommunene på
basis av kriteriene i inntektssystemet.

5. Forslag til budsjett innarbeides i og vedtas i forbindelse med behandling av kommunenes
handlingsplaner og budsjett for 2016 – 2019.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 11.02.2015
Behandling:
Orientering ved leder for barnevernet i Songdalen og Søgne, Liv Turid Naglestad i forkant av behandlingen.
Tjenestesjef i Songdalen, Brede Skaalerud var også til stede og svarte på spørsmål.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
1. Kommunestyret slutter seg til anbefalingene fra Rådmannsutvalget i Knutepunkt Sørlandet
og godkjenner at det iverksettes et arbeid med sikte på å etablere en felles interkommunal
barneverntjeneste mellom kommunene Søgne, Songdalen, Kristiansand, Lillesand og
Birkenes med oppstart 1.1.2016.
2. Forslag til samarbeidsavtale mellom medlemskommunene og vertskommunen legges fram
til politisk beslutning i kommunene våren 2015.
3. Det legges til grunn at deler av barneverntjenestens arbeid fortsatt skal utføres og
lokaliseres i medlemskommunene.
4. Finansieringen av den interkommunale barneverntjenesten skjer ved at tiltakskostnadene
for hvert enkelt barn henføres barnets bostedskommune. Administrasjonskostnadene
fordeles etter en overgangsperiode på tre år forholdsvis mellom medlemskommunene på
basis av kriteriene i inntektssystemet.
5. Forslag til budsjett innarbeides i og vedtas i forbindelse med behandling av kommunenes
handlingsplaner og budsjett for 2016 – 2019.

PS 4/15 Klage på avslag om reduksjon i eiendomsskatt for GB 21/8, NyHellesund i Søgne
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret finner ikke å ville benytte §7c i e-skatteloven til å frita
nærmere definerte deler av kommunen helt eller delvis for eiendomsskatt.
Søknad fra eier av GB 21/8 om redusert eiendomsskatt på dette grunnlag
imøtekommes ikke.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.02.2015
Behandling:
Notat fra spesialrådgiver Jahn Arild Stray ang muligheter for å redusere eiendomsskatten,
presentert for formannskapet 21.01.15 er lagt i mappen «Andre dokumenter» under møtet.
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
Kommunestyret finner ikke å ville benytte §7c i e-skatteloven til å frita nærmere definerte deler av kommunen
helt eller delvis for eiendomsskatt. Søknad fra eier av GB 21/8 om redusert eiendomsskatt på dette grunnlag
imøtekommes ikke.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet forslag:

1. Kommunestyret finner å ville benytte § 7c i e-skatteloven til å frita nærmere definerte deler av
kommune helt eller delvis for eiendomsskatt.
2. Kommunestyret ber om sak der definerte områder vedtas
Votering:
Formannskapets innstilling satt opp mot FRP sitt forslag til vedtak. Formannskapets innstiling vedtatt med 23
mot 3 stemmer (FRP).

Vedtak:
Kommunestyret finner ikke å ville benytte §7c i e-skatteloven til å frita nærmere definerte deler av
kommunen helt eller delvis for eiendomsskatt. Søknad fra eier av GB 21/8 om redusert eiendomsskatt
på dette grunnlag imøtekommes ikke.

Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Kommunestyret finner ikke å ville benytte §7c i e-skatteloven til å frita nærmere definerte deler av kommunen
helt eller delvis for eiendomsskatt. Søknad fra eier av GB 21/8 om redusert eiendomsskatt på dette grunnlag
imøtekommes ikke.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.12.2014
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
Kommunestyret finner ikke å ville benytte §7c i e-skatteloven til å frita nærmere definerte deler av kommunen
helt eller delvis for eiendomsskatt. Søknad fra eier av GB 21/8 om redusert eiendomsskatt på dette grunnlag
imøtekommes ikke.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet forslag:
1. Kommunestyret finner å ville benytte § 7c i e-skatteloven til å frita nærmere definerte deler av
kommune helt eller delvis for eiendomsskatt.
2. Søknad fra eier GB 21/ 8 om redusert eiendomsskatt på dette grunnlag imøtekommes fra 01.01.2015
3. Kommunestyret ber om der sak der definerte områder vedtas
Repr. Kjær (SV) fremmet forslag:
Det er kommunens ansvar å legge til rette for forvaltning av bygninger med historisk verde for Søgne. Søgne
kommune vil bruke gradert eiendomsskatt i tråd med rikskonservatorens anbefaling for å oppnå dette.
Saken realitetsbehandles når kommune har vurdert hvilke bygninger som har historisk verde for Søgne.
Ordfører Severinsen (H) fremmet forslag:
Behandling av saken utsettes til neste kommunestyremøte.

Votering:
Ordførerens utsettelsesforslag enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling, forslag fra FRP og forslag fra
SV ble dermed ikke votert over.

Vedtak:
Behandling av saken utsettes til neste kommunestyremøte.

PS 5/15 Klagebehandling - Detaljregulering for del av Nodenesveien og
Pålsnesveien - Plan ID 201302
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret tar klagen fra Marianne og Bent H. Homme tilfølge.
Kommunestyret omgjør sitt vedtak 19.6.2014 og vedtar med hjemmel i pbl. § 12-12
endringer som fremgår av det reviderte plankartet (vedlegg 7).
2. Kommunestyret tar ikke klagen fra Jan og Leif Karsten Skarning tilfølge. Saken oversendes
klageinstansen for endeling behandling jf. forvaltningsloven § 33 fjerde ledd.
3. Kommunestyret tar ikke klagen fra Jorunn F. Kerlefsen tilfølge. Saken oversendes
klageinstansen for endeling behandling jf. forvaltningsloven § 33 fjerde ledd.
4. Kommunestyret delegerer til Plan- og miljøutvalget å forta eventuell videre klagebehandling i
saken som underinstans.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.02.2015
Behandling:
Til behandling forelå plan- og miljøutvalget innstilling:
1. Kommunestyret tar klagen fra Marianne og Bent H. Homme tilfølge. Kommunestyret omgjør sitt
vedtak 19.6.2014 og vedtar med hjemmel i pbl. § 12-12 endringer som fremgår av det reviderte
plankartet (vedlegg 7).
2. Kommunestyret tar ikke klagen fra Jan og Leif Karsten Skarning tilfølge. Saken oversendes
klageinstansen for endeling behandling jf. forvaltningsloven § 33 fjerde ledd.
3. Kommunestyret tar ikke klagen fra Jorunn F. Kerlefsen tilfølge. Saken oversendes klageinstansen for
endeling behandling jf. forvaltningsloven § 33 fjerde ledd.
4. Kommunestyret delegerer til Plan- og miljøutvalget å forta eventuell videre klagebehandling i saken
som underinstans.
Repr. Daland (FRP) fremmet forslag:
Klager fra Marianne og Bent Homme, Jan og Leif Karsten Skarning og Jorunn F. Kerlefsen tas til følge:
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 SøvikNodenesplanene og samtidig legger opp til en endring av gang-sykkelvei/fortau i Pålsnesplanen

Votering:
Plan- og miljøutvalget innstilling satt opp mot forslag fra FRP. Plan- og miljøutvalgets innstilling vedtatt med
23 mot 3 stemmer (FRP).

Vedtak:
1. Kommunestyret tar klagen fra Marianne og Bent H. Homme tilfølge. Kommunestyret omgjør
sitt vedtak 19.6.2014 og vedtar med hjemmel i pbl. § 12-12 endringer som fremgår av det
reviderte plankartet (vedlegg 7).
2. Kommunestyret tar ikke klagen fra Jan og Leif Karsten Skarning tilfølge. Saken oversendes
klageinstansen for endeling behandling jf. forvaltningsloven § 33 fjerde ledd.
3. Kommunestyret tar ikke klagen fra Jorunn F. Kerlefsen tilfølge. Saken oversendes
klageinstansen for endeling behandling jf. forvaltningsloven § 33 fjerde ledd.
4. Kommunestyret delegerer til Plan- og miljøutvalget å forta eventuell videre klagebehandling i
saken som underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 28.01.2015
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak/innstilling:
1. Kommunestyret tar klagen fra Marianne og Bent H. Homme tilfølge. Kommunestyret omgjør sitt
vedtak 19.6.2014 og vedtar med hjemmel i pbl. § 12-12 endringer som fremgår av det reviderte
plankartet (vedlegg 7).
2. Kommunestyret tar ikke klagen fra Jan og Leif Karsten Skarning tilfølge. Saken oversendes
klageinstansen for endeling behandling jf. forvaltningsloven § 33 fjerde ledd.
3. Kommunestyret tar ikke klagen fra Jorunn F. Kerlefsen tilfølge. Saken oversendes klageinstansen for
endeling behandling jf. forvaltningsloven § 33 fjerde ledd.
4. Kommunestyret delegerer til Plan- og miljøutvalget å forta eventuell videre klagebehandling i saken
som underinstans.

PS 6/15 Sluttbehandling - detaljregulering for Vigestranda sør
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for
Vigestranda sør bestående av plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og ROS-analyse
(vedlegg 1-4)
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 28.01.2015

Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 1 stemme (SV).

Vedtak:
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for
Vigestranda sør bestående av plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og ROS-analyse
(vedlegg 1-4)
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.02.2015
Behandling:
Plan- og miljøutvalget innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for
Vigestranda sør bestående av plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og ROS-analyse
(vedlegg 1-4)
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.

PS 7/15 Sluttbehandling- detaljregulering for Branesveien 100
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for
Branesveien 100 bestående av plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og ROS-analyse
(vedlegg 1-4).
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtak av planen som
under underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 28.01.2015
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for Branesveien 100
bestående av plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og ROS-analyse (vedlegg 1-4).
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtak av planen som
underinstans.
Repr. Lunde (AP) fremmet forslag, likelydende rådmannens alternative innstilling:
Søgne kommune ber forslagsstiller/tiltakshaver innrette seg etter gjeldende reguleringsplan for område,
vedtatt av kommunestyret 15.12.2005. Allmennpreventive hensyn tilsier at kommunen ikke bør tillate en
omregulering som foreslått.

Søgne kommune åpner for at planspørsmålet kan fremmes på nytt når de ulovlige forholdene er rettet opp i.
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak satt opp mot AP sitt forslag. Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 7 (H,
FRP, KRF, V) mot 2 (AP, SV)

Vedtak:
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for
Branesveien 100 bestående av plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og ROS-analyse
(vedlegg 1-4).
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtak av planen som
underinstans.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.02.2015
Behandling:
Til behandling forelå plan- og miljøutvalgets innstilling:
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for Branesveien
100 bestående av plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og ROS-analyse (vedlegg 1-4).
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtak av planen som
underinstans.
Repr. Egeli (AP) fremmet forslag, likelydende rådmannens alternative innstilling:
Søgne kommune ber forslagsstiller/tiltakshaver innrette seg etter gjeldende reguleringsplan for område,
vedtatt av kommunestyret 15.12.2005. Allmennpreventive hensyn tilsier at kommunen ikke bør tillate en
omregulering som foreslått.
Søgne kommune åpner for at planspørsmålet kan fremmes på nytt når de ulovlige forholdene er rettet opp i.
Votering:
Plan- og miljøutvalgets innstilling satt opp mot AP sitt forslag. Plan- og miljøutvalgets innstilling vedtatt med
19 mot 7 stemmer (AP og SV).
Vedtak:
1. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for
Branesveien 100 bestående av plankart, bestemmelser, planbeskrivelse og ROS-analyse
(vedlegg 1-4).
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtak av planen som
underinstans.

PS 8/15 Kontrollutvalgets årsmelding 2014
Kontrollutvalgets innstilling:
Kommunestyret godkjenner «Årsmelding 2014 – kontrollutvalget i Søgne kommune» som den
foreligger.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.02.2015
Behandling:
Til behandling forelå kontrollutvalgets innstilling:
Kommunestyret godkjenner «Årsmelding 2014 – kontrollutvalget i Søgne kommune» som den foreligger.
Repr. Eikeland (FRP) fremmet oversendelsesforslag til kontrollutvalget:
Kommunestyret vedtok 31. januar 2013 en forvaltningsrevisjon av blant annet barnevernet.
På grunn av kommunestyrets vedtak 19. Februar 2015, om å slå sammen barnevernet i knutepunktet, bes
kontrollutvalget om ikke å foreta forvaltningsrevisjon av barnevernet.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
 FRP sitt oversendelsesforslag til kontrollutvalget enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner «Årsmelding 2014 – kontrollutvalget i Søgne kommune» som den
foreligger.
Oversendelsesforslag til kontrollutvalget
Kommunestyret vedtok 31. januar 2013 en forvaltningsrevisjon av blant annet barnevernet.
På grunn av kommunestyrets vedtak 19. Februar 2015, om å slå sammen barnevernet i knutepunktet,
bes kontrollutvalget om ikke å foreta forvaltningsrevisjon av barnevernet.

PS 9/15 Rutiner for oppfølging av politiske vedtak
Innstiling fra kontrollutvalget:
Kommunestyret vedtar at administrasjonen etablerer rutiner for oppfølging av politiske vedtak med
utgangspunkt i eksempel fra Grimstad kommune.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.02.2015
Behandling:
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret vedtar at administrasjonen etablerer rutiner for oppfølging av politiske vedtak med
utgangspunkt i eksempel fra Grimstad kommune.

PS 10/15 Utbyggingsavtaler med private utbyggere - overføring av justeringsrett
og -plikt etter merverdiavgiftsloven

Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune åpner for inngåelse av avtaler med private utbyggere om overføring av
justeringsrett og justeringsforpliktelser etter merverdiavgiftsloven. Godtgjørelse for kommunens
forpliktelser ved overføring av justeringsrett settes til:



25% med minimumsbeløp på 100 000 kroner ved avtaler om overføring av justeringsrett.
10% med minimumsbeløp på 15 000 kroner ved overføring av justeringsplikt.

Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler på kommunens vegne. Forutsetning for inngåelse av
justeringsavtaler er at det er inngått utbyggingsavtale. Det inngås ikke justeringsavtaler for anlegg
med kostnad under 0,5 mill. kroner.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.02.2015
Behandling:
Kommunalsjef Torkjell Tofte orienterte og svarte på spørsmål i forkant av behandlingen. Rådmannens forslag
til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Søgne kommune åpner for inngåelse av avtaler med private utbyggere om overføring av justeringsrett
og justeringsforpliktelser etter merverdiavgiftsloven. Godtgjørelse for kommunens forpliktelser ved
overføring av justeringsrett settes til:



25% med minimumsbeløp på 100 000 kroner ved avtaler om overføring av justeringsrett.
10% med minimumsbeløp på 15 000 kroner ved overføring av justeringsplikt.

Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler på kommunens vegne. Forutsetning for inngåelse av
justeringsavtaler er at det er inngått utbyggingsavtale. Det inngås ikke justeringsavtaler for anlegg med
kostnad under 0,5 mill. kroner.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.02.2015
Behandling:
Repr. Liland (H) stilte spørsmål med sin habilitet da han eier eiendom i et område der privat utbygger søker å
inngå utbyggingsavtale med kommune. Representanten ble enstemmig vurdert som habil.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Søgne kommune åpner for inngåelse av avtaler med private utbyggere om overføring av justeringsrett
og justeringsforpliktelser etter merverdiavgiftsloven. Godtgjørelse for kommunens forpliktelser ved
overføring av justeringsrett settes til:



25% med minimumsbeløp på 100 000 kroner ved avtaler om overføring av justeringsrett.
10% med minimumsbeløp på 15 000 kroner ved overføring av justeringsplikt.

Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler på kommunens vegne. Forutsetning for inngåelse av
justeringsavtaler er at det er inngått utbyggingsavtale. Det inngås ikke justeringsavtaler for anlegg med
kostnad under 0,5 mill. kroner

PS 11/15 Nytt økonomireglement for Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Vedlagt økonomireglement trer i kraft fra 1. mars 2015.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.02.2015
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Vedlagt økonomireglement trer i kraft fra 1. mars 2015.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.02.2015
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Vedlagt økonomireglement trer i kraft fra 1. mars 2015.

PS 12/15 Fastsetting av satser for finansiering av ikke-kommunale barnehager
Rådmannens forslag til vedtak:
Satsene for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager settes til:
Ordinære barnehager, små barn (drift)
Ordinære barnehager, store barn (drift)
Ordinære barnehager, kapital
Familiebarnehager, små barn (drift)
Familiebarnehager, store barn (drift)
Familiebarnehager, kapital

Sats
184 001
88 231
9 500
152 900
116 700
12 000

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.02.2015
Behandling:
Oppdatert saksfremlegg ettersendt 16.02.15.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Satsene for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager settes til:
Sats
Ordinære barnehager, små barn (drift) 184 001
Ordinære barnehager, store barn (drift) 88 231
Ordinære barnehager, kapital
9 500
Familiebarnehager, små barn (drift)
152 900
Familiebarnehager, store barn (drift)
116 700
Familiebarnehager, kapital
12 000

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.02.2015
Behandling:
Oppdatert saksfremlegg ettersendt 16.02.15.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Satsene for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager settes til:
Sats
Ordinære barnehager, små barn (drift) 184 001
Ordinære barnehager, store barn (drift) 88 231
Ordinære barnehager, kapital
9 500
Familiebarnehager, små barn (drift)
152 900
Familiebarnehager, store barn (drift)
116 700
Familiebarnehager, kapital
12 000

PS 13/15 Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommunestyre vedtar vedlagte strategiske kompetanseplan for Søgne kommune.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 10.02.2015
Behandling:
Administrasjonsutvalget hadde følgende endringsforslag:
-

-

Kap.4.2.1.3: planen foreslås endret i samsvar med høringsuttalelse fra samarbeidsutvalget – de to
siste setningene i kapitelet endres til: «Det kan også vurderes om en kan kombinere hospitering
med utveksling av ansatte fra andre kommuner etc. På den måten kan en utveksle erfaringer med
andre aktører».
Kap. 4.2.2.2: siste setning i første avsnitt forslås endret i tråd med høringsuttalelsen fra
samarbeidsutvalget: «Bindingstidens lengde skal stå i forhold til kommunens kostnader».

-

-

Kap. 4.3.1: avsnittet bes omarbeidet for å styrke fokuset på heltidsansatte: «En stor andel
deltidsansatte motvirker kompetanseheving. Søgne kommune skal jobbe for å tilstrebe fulle
stillinger så langt dette er mulig. Det bør enhetsvis vurderes fastsettelse av konkrete nedre mål for
stillingsstørrelser, og at målene innarbeides i enhetens kompetanseplaner».
Kap. 5: Det forslås tilføyelse av nytt avsnitt nr. 3 – basert på høringsuttalelsen fra
samarbeidsutvalget. «Søgne kommune skal arbeide for at deltidsansatte får mulighet for større
stillinger».
Videre i kap. 5 – forslås endring av de to siste setningene i siste avsnitt i tråd med høringsuttalelse
fra samarbeidsutvalget «Det er derfor viktig at tiltak i seniorplanen følges opp i enheten. Det
bidrar til at kommunen ikke mister verdifull kompetanse».

Innstilling:
Søgne kommunestyre vedtar vedlagte strategiske kompetanseplan for Søgne kommune med følgende
endringsforslag:
-

-

-

Kap.4.2.1.3: planen foreslås endret i samsvar med høringsuttalelse fra samarbeidsutvalget – de to
siste setningene i kapitelet endres til: «Det kan også vurderes om en kan kombinere hospitering
med utveksling av ansatte fra andre kommuner etc. På den måten kan en utveksle erfaringer med
andre aktører».
Kap. 4.2.2.2: siste setning i første avsnitt forslås endret i tråd med høringsuttalelsen fra
samarbeidsutvalget: «Bindingstidens lengde skal stå i forhold til kommunens kostnader».
Kap. 4.3.1: avsnittet bes omarbeidet for å styrke fokuset på heltidsansatte: «En stor andel
deltidsansatte motvirker kompetanseheving. Søgne kommune skal jobbe for å tilstrebe fulle
stillinger så langt dette er mulig. Det bør enhetsvis vurderes fastsettelse av konkrete nedre mål for
stillingsstørrelser, og at målene innarbeides i enhetens kompetanseplaner».
Kap. 5: Det forslås tilføyelse av nytt avsnitt nr. 3 – basert på høringsuttalelsen fra
samarbeidsutvalget. «Søgne kommune skal arbeide mot at deltidsansatte får mulighet for større
stillinger».
Videre i kap. 5 – forslås endring av de to siste setningene i siste avsnitt i tråd med høringsuttalelse
fra samarbeidsutvalget «Det er derfor viktig at tiltak i seniorplanen følges opp i enheten. Det
bidrar til at kommunen ikke mister verdifull kompetanse».

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.02.2015
Behandling:
Administrasjonsutvalget innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Søgne kommunestyre vedtar vedlagte strategiske kompetanseplan for Søgne kommune med følgende
endringsforslag:
-

-

Kap.4.2.1.3: planen foreslås endret i samsvar med høringsuttalelse fra samarbeidsutvalget – de to
siste setningene i kapitelet endres til: «Det kan også vurderes om en kan kombinere hospitering
med utveksling av ansatte fra andre kommuner etc. På den måten kan en utveksle erfaringer med
andre aktører».
Kap. 4.2.2.2: siste setning i første avsnitt forslås endret i tråd med høringsuttalelsen fra
samarbeidsutvalget: «Bindingstidens lengde skal stå i forhold til kommunens kostnader».
Kap. 4.3.1: avsnittet bes omarbeidet for å styrke fokuset på heltidsansatte: «En stor andel
deltidsansatte motvirker kompetanseheving. Søgne kommune skal jobbe for å tilstrebe fulle

-

stillinger så langt dette er mulig. Det bør enhetsvis vurderes fastsettelse av konkrete nedre mål for
stillingsstørrelser, og at målene innarbeides i enhetens kompetanseplaner».
Kap. 5: Det forslås tilføyelse av nytt avsnitt nr. 3 – basert på høringsuttalelsen fra
samarbeidsutvalget. «Søgne kommune skal arbeide mot at deltidsansatte får mulighet for større
stillinger».
Videre i kap. 5 – forslås endring av de to siste setningene i siste avsnitt i tråd med høringsuttalelse
fra samarbeidsutvalget «Det er derfor viktig at tiltak i seniorplanen følges opp i enheten. Det
bidrar til at kommunen ikke mister verdifull kompetanse».

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.02.2015
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Søgne kommunestyre vedtar vedlagte strategiske kompetanseplan for Søgne kommune med
følgende endringsforslag:
-

-

-

Kap.4.2.1.3: planen foreslås endret i samsvar med høringsuttalelse fra samarbeidsutvalget –
de to siste setningene i kapitelet endres til: «Det kan også vurderes om en kan kombinere
hospitering med utveksling av ansatte fra andre kommuner etc. På den måten kan en
utveksle erfaringer med andre aktører».
Kap. 4.2.2.2: siste setning i første avsnitt forslås endret i tråd med høringsuttalelsen fra
samarbeidsutvalget: «Bindingstidens lengde skal stå i forhold til kommunens kostnader».
Kap. 4.3.1: avsnittet bes omarbeidet for å styrke fokuset på heltidsansatte: «En stor andel
deltidsansatte motvirker kompetanseheving. Søgne kommune skal jobbe for å tilstrebe fulle
stillinger så langt dette er mulig. Det bør enhetsvis vurderes fastsettelse av konkrete nedre
mål for stillingsstørrelser, og at målene innarbeides i enhetens kompetanseplaner».
Kap. 5: Det forslås tilføyelse av nytt avsnitt nr. 3 – basert på høringsuttalelsen fra
samarbeidsutvalget. «Søgne kommune skal arbeide mot at deltidsansatte får mulighet for
større stillinger».
Videre i kap. 5 – forslås endring av de to siste setningene i siste avsnitt i tråd med
høringsuttalelse fra samarbeidsutvalget «Det er derfor viktig at tiltak i seniorplanen følges
opp i enheten. Det bidrar til at kommunen ikke mister verdifull kompetanse».

PS 14/15 Revidert utlånsreglement for Søgne bibliotek
Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til revidert utlånsreglement vedtas.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.02.2015

Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Forslag til revidert utlånsreglement vedtas.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.02.2015
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Forslag til revidert utlånsreglement vedtas.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 11.02.2015
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Forslag til revidert utlånsreglement vedtas.

PS 15/15 Overføring av skatteinnkrevingen fra kommunene til staten - høring
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune sender vedlagt høringssvar.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.02.2015
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Søgne kommune sender vedlagt høringssvar.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.02.2015
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling:

Søgne kommune sender vedlagt høringssvar.
Repr. Eikeland (FRP) fremmet forslag:
Søgne kommunestyre støtter regjeringens forslag om å flytte skatteoppkreverfunksjonen fra kommuner til
staten med følgende begrunnelse:
 Økt og samlet innsats mot økonomisk kriminalitet
 Mulighet for økt kontroll
 Samlet innsats om arbeidsgiverkontroll
 Mindre byråkrati
 Større fagmiljø og samlet kompetanse
Votering:
Formannskapets innstilling satt opp mot forslag fra FRP. Formannskapets innstilling vedtatt med 23 mot 3
stemmer (FRP).

Vedtak:
Søgne kommune sender vedlagt høringssvar.

PS 16/15 Høringsuttalelse - konkretisering av skolebruksplan for VestAgderskolen fram mot 2030.
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune ser positivt på den foreliggende fremdriftsplan av overordnede skolebruksplan for
Vest-Agderskolen fram mot 2030 og stiller seg bak fylkeskommunens forslag til konkretisering med
innhold og tidsplaner
Søgne kommune registrerer at det i foreliggende planutkast er tatt høyde for de innspillene Søgne
kommune hadde ved høringsrunden høsten 2014 om skolebruksplan for Vestagderskolen. Søgne
kommune ser frem til et tett og nært samarbeid med fylkeskommunen i den videre prosessen av
etablering av ny videregående skole på Tangvall.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.02.2015
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Saken sendes til kommunestyret for endelig behandling.

Innstilling:
Søgne kommune ser positivt på den foreliggende fremdriftsplan av overordnede skolebruksplan for
Vest-Agderskolen fram mot 2030 og stiller seg bak fylkeskommunens forslag til konkretisering med
innhold og tidsplaner
Søgne kommune registrerer at det i foreliggende planutkast er tatt høyde for de innspillene Søgne
kommune hadde ved høringsrunden høsten 2014 om skolebruksplan for Vestagderskolen. Søgne
kommune ser frem til et tett og nært samarbeid med fylkeskommunen i den videre prosessen av
etablering av ny videregående skole på Tangvall.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.02.2015
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Søgne kommune ser positivt på den foreliggende fremdriftsplan av overordnede skolebruksplan for
Vest-Agderskolen fram mot 2030 og stiller seg bak fylkeskommunens forslag til konkretisering med
innhold og tidsplaner
Søgne kommune registrerer at det i foreliggende planutkast er tatt høyde for de innspillene Søgne
kommune hadde ved høringsrunden høsten 2014 om skolebruksplan for Vestagderskolen. Søgne
kommune ser frem til et tett og nært samarbeid med fylkeskommunen i den videre prosessen av
etablering av ny videregående skole på Tangvall.

