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I forkant av møtet var det et musikkinnslag fra Søgne kulturskole. Daniel Gustavsen spilte et stykke
på cello, akkompagnert av sin far Robert Gustavsen på piano. Julie Ekeland Ose spilte et stykke på
fiolin, akkompagnert av leder for kulturskolen Roar Borøy på piano.
Møtet formelt åpnet 17.40 Av 27 representanter er 26 til stede inkludert møtende vararepresentanter.
Ingen vararepresentant møtte for Roy Fardal (H).
Ingen merknader innkalling og sakskart datert 21. april 2015. Sakskartet omhandlet PS 36/15 tom PS
45/15. Møtet ble annonsert i Fædrelandsvennen 26.05.15.
Inhabilitet
 PS 41/15 Returkraft - kommunal garanti - Repr. Berge (V) vurdert som inhabil da han sitter i
styret i Avfall Sør AS. Repr. Petter Hellum (V) møtte for representant Berge (V).
 PS 44/15 Partnerskapsavtale 2015 - 2018 mellom Søgne Frivilligsentral - Søgne kommune
og Vest - Agder Røde Kors. Janette Kleivset (KRF) enstemmig vurdert som inhabil da hun
sitter styret i Søgne Frivilligsentral. Ingen vara møtte for representanten.
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 36/15

Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 29.04.15

PS 37/15

Referatsaker 28.05.15

RS 11/15

TV-Aksjonen NRK - 18. oktober 2015 - Vi skal vokte regnskogen

PS 38/15

Årsmelding 2014 - Søgne kommune

PS 39/15

Årsregnskap 2014 - Søgne kommune

PS 40/15

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager for 2014 - Etterberegning

PS 41/15

Returkraft - kommunal garanti

PS 42/15

Sluttbehandling - Detaljregulering for Blåsmoen 20 og 20 B - Plan ID
201411

PS 43/15

Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune

PS 44/15

Partnerskapsavtale 2015 - 2018 mellom Søgne Frivilligsentral - Søgne
kommune og Vest - Agder Røde Kors

PS 45/15

Behandling av søknad om fritak som meddommer til tingretten Asbjørn Langenes

PS 36/15 Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 29.04.15
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 29.04.15.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.05.2015
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 29.04.15.

PS 37/15 Referatsaker 28.05.15
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.05.2015
Behandling:
RS 11/15 TV-Aksjonen NRK - 18. oktober 2015 - Vi skal vokte regnskogen
Ordfører Severinsen (H):
Det skal settes ned en komite i forbindelse med TV-Aksjonen, og ordføreren oppfordret medlemmer av
kommunestyret til å være i med i komiteen. Følgende representanter meldte seg, og vil være årets komite:
 Anniken Gray (AP)
 Janette Kleivset (KRF)
 Anne May Ribe (H)
 Tom Løchen (H)
 Jack Andersen (H)

Vedtak:
Komitéen for TV-Aksjonen 2015 «Vi skal vokte regnskogen»:
 Anniken Gray (AP)
 Janette Kleivset (KRF)
 Anne May Ribe (H)
 Tom Løchen (H)
 Jack Andersen (H)

RS 11/15 TV-Aksjonen NRK - 18. oktober 2015 - Vi skal vokte regnskogen
2015/1698
PS 38/15 Årsmelding 2014 - Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
1.
2.
3.
4.

Årsmelding for Søgne kommune 2014 tas til etterretning.
Det regnskapsmessige mindreforbruket på 22,31 mill. kroner avsettes til disposisjonsfond.
3,620 mill. kroner avsettes til enheter med overskudd i 2014 (liste i saksfremlegg).
1,451 mill. kroner inndekkes av enheter med underskudd 2014 ved å redusere budsjettet for
2015 (liste i saksfremlegg).
5. Differansen på 2,169 mill. kroner reduserer avsetningen til disposisjonsfond under pkt. 2.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.05.2015
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
1.
2.
3.
4.

Årsmelding for Søgne kommune 2014 tas til etterretning.
Det regnskapsmessige mindreforbruket på 22,31 mill. kroner avsettes til disposisjonsfond.
3,620 mill. kroner avsettes til enheter med overskudd i 2014 (liste i saksfremlegg).
1,451 mill. kroner inndekkes av enheter med underskudd 2014 ved å redusere budsjettet for 2015
(liste i saksfremlegg).
5. Differansen på 2,169 mill. kroner reduserer avsetningen til disposisjonsfond under pkt. 2.
Repr. Eikeland (FRP) fremmet følgende fellesforslag på vegne av SV, SP og FRP:
1. Årsmelding for Søgne kommune 2014 tas til orientering.
2. Merforbruk i skolene til sammen kr. 1.450.00 dekkes ikke av enhetene i 2015. Overføring til
disposisjonsfondet reduseres tilsvarende
3. Rådmannen forslag, Pkt 2-5 justeres i henhold til endringer i pkt. 1.
Repr. Berge (V) fremmet forslag:
Terapibassenget ved SOS settes i drift så snart det er praktisk mulig.
Driftsutgiftene dekkes ved at avsetningen til dispensasjonsfondet reduseres.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Formannskapets innstilling satt opp mot FRP sitt forslag til vedtak. Formannskapets innstilling vedtatt
med 15 (H, V, KRF) mot 11 stemmer (FRP, SV, SP og AP)
 Venstres forslag falt med 13 (AP, V, KRF, SV, SP) mot 14 stemmer (H, FRP) med ordførers
dobbeltstemme.

Vedtak:
1.
2.
3.
4.

Årsmelding for Søgne kommune 2014 tas til etterretning.
Det regnskapsmessige mindreforbruket på 22,31 mill. kroner avsettes til disposisjonsfond.
3,620 mill. kroner avsettes til enheter med overskudd i 2014 (liste i saksfremlegg).
1,451 mill. kroner inndekkes av enheter med underskudd 2014 ved å redusere budsjettet for
2015 (liste i saksfremlegg).
5. Differansen på 2,169 mill. kroner reduserer avsetningen til disposisjonsfond under pkt. 2.

Saksprotokoll i Formannskapet - 20.05.2015
Behandling:
Presentasjon ved økonomisjef Ståle Øverland i forkant av behandlingen.
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
1. Årsmelding for Søgne kommune 2014 tas til etterretning.
2. Punkt 2-5 i rådmannens forslag til vedtak tas til orientering
3. Skolene skal ikke dekke inn underskuddet dra 2014 i budsjett 2015 da skolene har viktige utfordringer de
står overfor. Inndekningen kommer vi tilbake til da det ikke er drøftet i gruppene.
4. Tjenesteutvalget anmoder rådmannen om å fremlegge budsjett for 2016 i tråd med utfordringene i
skolene.
Repr. Andresen (H) fremmet forslag likelydende rådmannens forslag:
1.
2.
3.
4.

Årsmelding for Søgne kommune 2014 tas til etterretning.
Det regnskapsmessige mindreforbruket på 22,31 mill. kroner avsettes til disposisjonsfond.
3,620 mill. kroner avsettes til enheter med overskudd i 2014 (liste i saksfremlegg).
1,451 mill. kroner inndekkes av enheter med underskudd 2014 ved å redusere budsjettet for 2015
(liste i saksfremlegg).
5. Differansen på 2,169 mill. kroner reduserer avsetningen til disposisjonsfond under pkt. 2.
Repr. Berge (V) fremmet forslag:
Terapibassenget ved SOS settes i drift så snart det er praktisk mulig.
Driftsutgiftene dekkes ved at avsetningen til dispensasjonsfondet reduseres.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Tjenesteutvalgets innstilling satt opp mot Høyres forslag (likelydende rådmannens forslag til vedtak).
Høyres forslag enstemmig vedtatt.
 Venstres forslag falt med 3 (V,KRF, AP) mot 4 stemmer (H)

Innstilling:
1.
2.
3.
4.

Årsmelding for Søgne kommune 2014 tas til etterretning.
Det regnskapsmessige mindreforbruket på 22,31 mill. kroner avsettes til disposisjonsfond.
3,620 mill. kroner avsettes til enheter med overskudd i 2014 (liste i saksfremlegg).
1,451 mill. kroner inndekkes av enheter med underskudd 2014 ved å redusere budsjettet for 2015
(liste i saksfremlegg).
5. Differansen på 2,169 mill. kroner reduserer avsetningen til disposisjonsfond under pkt. 2.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 13.05.2015
Behandling:
Økonomisjef Ståle Øverland orienterte og svarte på spørsmål i forkant av behandlingen.
Til behandling fore lå rådmannens forslag til vedtak:

1.
2.
3.
4.

Årsmelding for Søgne kommune 2014 tas til etterretning.
Det regnskapsmessige mindreforbruket på 22,31 mill. kroner avsettes til disposisjonsfond.
3,620 mill. kroner avsettes til enheter med overskudd i 2014 (liste i saksfremlegg).
1,451 mill. kroner inndekkes av enheter med underskudd 2014 ved å redusere budsjettet for
2015 (liste i saksfremlegg).
5. Differansen på 2,169 mill. kroner reduserer avsetningen til disposisjonsfond under pkt. 2.

Leder Eikeland (FrP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Årsmelding for Søgne kommune 2014 tas til orientering.
1. Følgende enheter får redusert overføring ifht Rådmannens forslag
 Ingeniør 260 000
 Kultur 190 000
 Barnehage 500 000
 Eiendom 500 000
Kr 1.450 000 fordeles ut på skolene så de ikke dekker inn merforbruk i 2015
2. Tjenesteutvalget anmoder rådmannen om å fremlegge budsjett for 2016 i tråd med utfordringene i
skolene.
Ap, KrF, SV, Sp og H fremmet følgende fellesforslag:
Skolene skal ikke dekke inn underskuddet dra 2014 i budsjett 2015 da skolene har viktige utfordringer de står
overfor. Inndekningen kommer vi tilbake til da det ikke er drøftet i gruppene.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Rådmannens forslag til vedtak, punkt 1 enstemmig vedtatt
 Rådmannens forslag Punkt 2-5 tas til orientering.
 Punkt 1 i FrP sitt forslag til vedtak satt opp mot fellesforslaget fra AP, KRF, SV, SP og H.
Fellesforslaget vedtatt med 7 (Sv, Ap, Sp og KrF) mot 2 stemmer (FrP).
 Punkt 2 i forslaget fra FrP enstemmig vedtatt.

Innstilling:
1. Årsmelding for Søgne kommune 2014 tas til etterretning.
2. Punkt 2-5 i rådmannens forslag til vedtak tas til orientering
3. Skolene skal ikke dekke inn underskuddet dra 2014 i budsjett 2015 da skolene har viktige utfordringer de
står overfor. Inndekningen kommer vi tilbake til da det ikke er drøftet i gruppene.
4. Tjenesteutvalget anmoder rådmannen om å fremlegge budsjett for 2016 i tråd med utfordringene i
skolene.

PS 39/15 Årsregnskap 2014 - Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommunestyre fastsetter det fremlagte årsregnskap for Søgne kommune som
kommunens årsregnskap for 2014.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.05.2015

Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Søgne kommunestyre fastsetter det fremlagte årsregnskap for Søgne kommune som
kommunens årsregnskap for 2014.

Saksprotokoll i Formannskapet - 20.05.2015
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Søgne kommunestyre fastsetter det fremlagte årsregnskap for Søgne kommune som
kommunens årsregnskap for 2014.

PS 40/15 Tilskudd til ikke-kommunale barnehager for 2014 - Etterberegning
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar følgende satser for tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene i 2014:
Driftstilskudd, ordinære barnehager, små barn
Driftstilskudd, ordinære barnehager, store barn
Kapitaltilskudd, ordinære barnehager
Driftstilskudd, familiebarnehager, små barn
Driftstilskudd, familiebarnehager, store barn
Kapitaltilskudd, familiebarnehager

171 000
81 776
9 100
148 200
113 200
12 000

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.05.2015
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
Kommunestyret vedtar følgende satser for tilskudd til de ikke-kommunale arnehagene i 2014:
Driftstilskudd, ordinære barnehager, små barn
Driftstilskudd, ordinære barnehager, store barn
Kapitaltilskudd, ordinære barnehager
Driftstilskudd, familiebarnehager, små barn
Driftstilskudd, familiebarnehager, store barn
Kapitaltilskudd, familiebarnehager

171 000
81 776
9 100
148 200
113 200
12 000

Repr. Andresen (H) fremmet utsettelsesforslag:
Saken utsettes, og saken sendes tilbake til administrasjonen for ny utredning.

Votering:
Høyres utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes, og saken sendes tilbake til administrasjonen for ny utredning

Saksprotokoll i Formannskapet - 20.05.2015
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Innstilling:
Kommunestyret vedtar følgende satser for tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene i 2014:
Driftstilskudd, ordinære barnehager, små barn
Driftstilskudd, ordinære barnehager, store barn
Kapitaltilskudd, ordinære barnehager
Driftstilskudd, familiebarnehager, små barn
Driftstilskudd, familiebarnehager, store barn
Kapitaltilskudd, familiebarnehager

171 000
81 776
9 100
148 200
113 200
12 000

PS 41/15 Returkraft - kommunal garanti
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Søgne kommune stiller simpel kausjon kr 31 818 182,- overfor Kristiansand kommune
knyttet til kausjonsansvaret for lån stort kr 700 000 000 i Eksportfinans. Kausjonen trappes
ned tilsvarende nedbetaling av lånet og innfris i sin helhet senest 31.12.2032.
2. Søgne kommune stiller selvskyldnerkausjon kr 33 181 818,- overfor Kristiansand kommune
knyttet til kausjonsansvaret for lån stort kr 730.000.000 i Kommunalbanken. Kausjonen
trappes ned tilsvarende nedbetaling av lånet og innfris i sin helhet senest 31.12.2032.
3. Det forutsettes avtaler mellom Kristiansand kommune og Søgne kommune som regulerer det
kausjonstekniske slik at Søgne kommune ikke mister noen rettigheter eller pådrar seg nye
forpliktelser ved å kausjonere overfor Kristiansand kommune i stedet for å kausjonere for
Returkraft.
4. Det forutsettes at Fylkesmannen i Vest-Agder godkjenner kausjonsansvaret og tilhørende
avtaler.
5. Rådmannen får fullmakt til gjennomføre transaksjonene og melder tilbake til kommunestyret
når alt det formelle er i orden.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.05.2015

Behandling:
Repr. Berge (V) vurdert som inhabil da han sitter i styret i Avfall Sør AS, og fratrådte møtet. Repr. Petter
Hellum (V) møtte for representant Berge (V).
Presentasjon ved revisor Tor Ole Holbek fra Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS i forkant av behandlingen.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Søgne kommune stiller simpel kausjon kr 31 818 182,- overfor Kristiansand kommune knyttet til
kausjonsansvaret for lån stort kr 700 000 000 i Eksportfinans. Kausjonen trappes ned tilsvarende
nedbetaling av lånet og innfris i sin helhet senest 31.12.2032.
2. Søgne kommune stiller selvskyldnerkausjon kr 33 181 818,- overfor Kristiansand kommune knyttet
til kausjonsansvaret for lån stort kr 730.000.000 i Kommunalbanken. Kausjonen trappes ned
tilsvarende nedbetaling av lånet og innfris i sin helhet senest 31.12.2032.
3. Det forutsettes avtaler mellom Kristiansand kommune og Søgne kommune som regulerer det
kausjonstekniske slik at Søgne kommune ikke mister noen rettigheter eller pådrar seg nye
forpliktelser ved å kausjonere overfor Kristiansand kommune i stedet for å kausjonere for Returkraft.
4. Det forutsettes at Fylkesmannen i Vest-Agder godkjenner kausjonsansvaret og tilhørende avtaler.
5. Rådmannen får fullmakt til gjennomføre transaksjonene og melder tilbake til kommunestyret når alt
det formelle er i orden.

Saksprotokoll i Formannskapet - 20.05.2015
Behandling:
Repr. Berge (V) vurdert som inhabil da han sitter i styret i Avfall Sør AS, og fratrådte møtet. Ingen vara
møtte, og det var 6 representanter til stede under behandlingen.
Presentasjon ved revisor Tor Ole Holbek fra Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS i forkant av behandlingen.
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Søgne kommune stiller simpel kausjon kr 31 818 182,- overfor Kristiansand kommune knyttet til
kausjonsansvaret for lån stort kr 700 000 000 i Eksportfinans. Kausjonen trappes ned tilsvarende
nedbetaling av lånet og innfris i sin helhet senest 31.12.2032.
2. Søgne kommune stiller selvskyldnerkausjon kr 33 181 818,- overfor Kristiansand kommune
knyttet til kausjonsansvaret for lån stort kr 730.000.000 i Kommunalbanken. Kausjonen trappes
ned tilsvarende nedbetaling av lånet og innfris i sin helhet senest 31.12.2032.
3. Det forutsettes avtaler mellom Kristiansand kommune og Søgne kommune som regulerer det
kausjonstekniske slik at Søgne kommune ikke mister noen rettigheter eller pådrar seg nye
forpliktelser ved å kausjonere overfor Kristiansand kommune i stedet for å kausjonere for
Returkraft.
4. Det forutsettes at Fylkesmannen i Vest-Agder godkjenner kausjonsansvaret og tilhørende avtaler.
5. Rådmannen får fullmakt til gjennomføre transaksjonene og melder tilbake til kommunestyret når
alt det formelle er i orden.

PS 42/15 Sluttbehandling - Detaljregulering for Blåsmoen 20 og 20 B - Plan ID
201411
Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
1. Detaljregulering for Blåsmoen 20 og 20 B – Plan ID 201411 vedtas (vedlegg 1-3), jf. plan- og
bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 27.05.2015
Behandling:
Rådmannens forslag vedtatt med 6 mot 3 stemmer (AP og SV).

Innstilling:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
1. Detaljregulering for Blåsmoen 20 og 20 B – Plan ID 201411 vedtas (vedlegg 1-3), jf. plan- og
bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.05.2015
Behandling:
Plan- og miljøutvalgets innstilling vedtatt med 16 (H, KRF, FRP) mot 10 (AP, V, SV, SP) stemmer

Vedtak:
1. Detaljregulering for Blåsmoen 20 og 20 B – Plan ID 201411 vedtas (vedlegg 1-3), jf. plan- og
bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.

PS 43/15 Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Retningslinjer for startlån i Søgne kommune oppheves.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 19.05.2015
Behandling:
Vedtak/innstilling:

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 05.05.2015
Behandling:
Vedtak:
Da Bente Hamre ikke var tilgjengelig for å kunne svare på spørsmål på møtet, ønsker råd for
mennesker med nedsatt funksjonsevne, et ekstraordinært møte før saken skal opp i formannskapet.
Utvalgssekretær inviterer Bente Hamre på neste møte, for å svare på spørsmål om revidering av
retningslinjer for startlån i Søgne kommune.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.05.2015
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Retningslinjer for startlån i Søgne kommune oppheves.

Saksprotokoll i Formannskapet - 20.05.2015
Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Retningslinjer for startlån i Søgne kommune oppheves.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 13.05.2015
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Retningslinjer for startlån i Søgne kommune oppheves.

PS 44/15 Partnerskapsavtale 2015 - 2018 mellom Søgne Frivilligsentral - Søgne
kommune og Vest - Agder Røde Kors

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner forslag til partnerskapsavtale mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne
kommune og Vest-Agder Røde Kors. Tilskuddsbeløpet for 2015 utgjør kr 150.000 pr. år og økes til
kr 200.000 pr. år f.o.m. 2016.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 05.05.2015
Behandling:
Eldrerådet fattet enstemmig innstilling.
Innstilling:
Eldrerådet mener innsatsen mot eldre skal utgjøre en betydelig del av frivillighetssentralens aktivitet.
Rådet ønsker derfor at det utarbeides en arbeidsinnstruks for hvilke tiltak som gjøres for
innbyggerne.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.04.2015
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
Kommunestyret godkjenner forslag til partnerskapsavtale mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne kommune og
Vest-Agder Røde Kors. Tilskuddsbeløpet for 2015 utgjør kr 150.000 pr. år og økes til kr 200.000 pr. år f.o.m.
2016.
Repr. Jack Andersen (H):
Sak PS 32/15 sendes tilbake og oversendes eldrerådet for uttalelse
Votering:
Høyres utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Sak PS 32/15 sendes tilbake og oversendes eldrerådet for uttalelse

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 15.04.2015
Behandling:
Christian Eikeland (Frp) fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens forslag til vedtak:
Innsats mot eldre skal utgjøre en betydelig del av frivilligsentralens aktivitet.

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Tilleggsforslaget fra Frp falt med 3 (Frp og Sp) mot 6
stemmer.

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner forslag til partnerskapsavtale mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne kommune og
Vest-Agder Røde Kors. Tilskuddsbeløpet for 2015 utgjør kr 150.000 pr. år og økes til kr 200.000 pr. år f.o.m.
2016.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.05.2015
Behandling:
Repr. Janette Kleivset (KRF) enstemmig vurdert som inhabil da hun sitter styret i Søgne Frivilligsentral, og
fratrådte møte. Ingen vara møtte for representanten. 25 representanter til stede under behandlingen.
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:



Kommunestyret godkjenner forslag til partnerskapsavtale mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne
kommune og Vest-Agder Røde Kors. Tilskuddsbeløpet for 2015 utgjør kr 150.000 pr. år og økes til
kr 200.000 pr. år f.o.m. 2016.
Kommunestyret mener innsatsen for eldre skal utgjøre en betydelig del av frivillighetssentralens
aktivitet.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 13.05.2015
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner forslag til partnerskapsavtale mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne kommune og
Vest-Agder Røde Kors. Tilskuddsbeløpet for 2015 utgjør kr 150.000 pr. år og økes til kr 200.000 pr. år f.o.m.
2016.
Repr. Bakke (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag:
Tjenesteutvalget mener innsatsen for eldre skal utgjøre en betydelig del av frivillighetssentralens aktivitet.

Votering:
 Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 Tilleggsforslaget vedtatt med 5 (FrP, Ap, Sp) mot 4 (KrF, H, Sv) stemmer.
Innstilling:



Kommunestyret godkjenner forslag til partnerskapsavtale mellom Søgne Frivilligsentral,
Søgne kommune og Vest-Agder Røde Kors. Tilskuddsbeløpet for 2015 utgjør kr 150.000 pr.
år og økes til kr 200.000 pr. år f.o.m. 2016.
Tjenesteutvalget mener innsatsen for eldre skal utgjøre en betydelig del av
frivillighetssentralens aktivitet.

PS 45/15 Behandling av søknad om fritak som meddommer til tingretten Asbjørn Langenes
Rådmannens forslag til vedtak:
Asbjørn Langenes innvilges fritak som meddommer til tingretten ut valgperioden.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.05.2015
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Asbjørn Langenes innvilges fritak som meddommer til tingretten ut valgperioden.

