Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Møtedato

Saksnummer Sakstittel

26.03.2015 PS 20/15

Husleie i kommunale
utleieboliger - markedsleie

26.03.2015 PS 20/15

Husleie i kommunale
utleieboliger - markedsleie

26.03.2015 PS 21/15

Beredskapsplan for akutt
forurensing i midt agder

Vedtak/Oppfølging
1. Søgne kommune innfører markedsleie fra 1.1.2016 og iht.
Husleielovens bestemmelser Kapittel 4. § 4-3 – Tilpassing til
gjengs leie. For nye leieforhold innføres markedsleie fra dags
dato.

Kommentar Ansvarlig

Status

Kennet
Harbak

UB

Monica
Nordnes

UB

Paal
Kristensen

F

26.03.2015 PS 22/15

Handlingsplan 2015-2018
for Søgne kommune knyttet
til Strategisk næringsplan for Repr. Andresen (H) hadde følgende merknad: Punkter i
planen hvor private aktører er nevnt ved navn endres til
kristiansandsregionen «private aktører» i tråd med vedtaket i formannskapet.
Tillegg

Jahn Arild
Stray

Utført

26.03.2015 PS 22/15

Handlingsplan 2015-2018
for Søgne kommune knyttet
til Strategisk næringsplan for
kristiansandsregionen Tillegg

Jahn Arild
Stray

Utført

Ståle
Øverland

UB

26.03.2015 PS 23/15

2. Administrasjonen anmodes om å ta opp med relevante
myndigheter retningslinjer med hensyn til bostøtte, slik at
støtten gir et reelt bilde av kostnadene i de forskjellige deler av
landet.
Beredskapsplan ved akutt forurensing i midt-agder versjon
oktober 2014 vedtas.

Vedtak: Kommunestyret vedtar forslag av 18.03.15 til
Handlingsplan for Søgne kommune 2015-2018.
Handlingsplanen er en del av Strategisk næringsplan for
Kristiansandsregionen, og de enkelte tiltakene forutseettes
innarbeidet i de årlige økonomiplanene.

1. Rådmannen får fullmakt til å kjøpe GB 28/84, Salemsveien
24 i Søgne, for 7 mill. kroner med tillegg av
Kjøp av eiendom (GB 28/84) overdragelsesomkostninger. Det forutsettes at løpende
leieavtaler overføres til kommunen etter avtale.
fra Salemsveien 24 AS
2. Salemsveien 24 AS avvikles.

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Møtedato

Saksnummer Sakstittel

Vedtak/Oppfølging
1. Rådmannen gis fullmakt i 2015 til å kjøpe eller bygge boliger
for å ivareta endrede behov eller redusere
vedlikeholdskostnader. Det forutsettes at eventuelle
investeringer finansieres av forventede inntekter fra salg av
andre boliger og eventuelle tilskudd.
2.
Rådmannen gis fullmakt til å benytte bevilgningen på 3 mill.
kroner til nødboliger i 2015 også til andre kommunale
boligformål.
3.
Salg av utleieboliger kan kun foretas ved opphør av leieforhold

Kommentar Ansvarlig

26.03.2015 PS 24/15

Fornying av kommunale
boliger - fullmakt til kjøp og
salg

26.03.2015 PS 25/15

Tilstandsrapporten for
grunnskolen i Søgne 2014.

26.03.2015 PS 25/15

Tilstandsrapporten for
grunnskolen i Søgne 2014.

26.03.2015 PS 25/15

Tilstandsrapporten for
grunnskolen i Søgne 2014.

26.03.2015 PS 25/15

Tilstandsrapporten for
grunnskolen i Søgne 2014.

26.03.2015 PS 25/15

Tilstandsrapporten for
grunnskolen i Søgne 2014.

Det utredes å etablere en ekspertgruppe som rykker inn der
det er mobbeproblem. Disse skal kunne veilede til
problemløsning og være støtte for skole/hjem i akuttsituasjon.

Jon
Wergeland

26.03.2015 PS 26/15

Kulturstrategi for Søgne
kommune 2015 - 2021

Kommunestyret vedtar Kulturstrategi for Søgne kommune
2015 – 2020.

Pål Karsten
Kristensen

Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2014 tas til
etterretning.
Tjenesteutvalget ber rådmannen utrede en opprettelse av en
stilling som foreldre- og mobbeombud i Søgne kommune. Sak
fremlegges i løpet av våren.
Rådmannen bes samtidig fremlegge et forslag til mandat for
stillingen, samt hvor stor stillingsbrøk det er naturlig å starte
opp med i forhold til mandat.
Tjenesteutvalget ber om at saken sendes på høring i
kommunalt foreldreutvalg før den fremlegges for politisk
behandling

Ståle
Øverland

Status

UB

Jon
Wergeland
Jon
Wergeland
Jon
Wergeland
Jon
Wergeland

F

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Møtedato

Saksnummer Sakstittel

Vedtak/Oppfølging

Kommentar Ansvarlig

Status

1. Det igangsettes forarbeid med tanke på å få utgitt
kulturhistorie for Søgne.

Diskutert
med
Pål Karsten
mediegruppe Kristensen
tas opp til
høsten

UB

26.03.2015 PS 26/15

Kulturstrategi for Søgne
kommune 2015 - 2024

2. Søgne kommune går i dialog med
handelsstanden/gårdeiere med tanke på flere
kulturarrangementer, inkludert konserter på Tangvall.

Deltar i arr
"Hav og Hei" er i dialog
Pål Karsten
med
Kristensen
næringsforeni
ngen

UB

26.03.2015 PS 26/15

Kulturstrategi for Søgne
kommune 2015 - 2026

3. Kulturenheten bes å samarbeide med enhet for
servicetorg/bibliotek med tanke på å gjøre biblioteket til en
større kulturarena enn kulturstrategien legger opp til

Pål Karsten
Kristensen

UB

Kulturstrategi for Søgne
kommune 2015 - 2028

4. Tjenesteutvalget stadfester innspillet fra tjenesteutvalgets
møte møtet 7.5-2014, der lag og foreninger vurderes fritak fra
kommunale arealgebyrer, dersom utbyggingstiltaket ikke
ansees som kommersielt anliggende. Sak fremlegges til
politisk behandling

26.03.2015 PS 26/15

Kulturstrategi for Søgne
kommune 2015 - 2030

5. Tjenesteutvalget vedtar å nedsette en arbeidsgruppe til å se
på mulighetene for å utvikle krigsfortet i Ny-Hellesund til et
krigshistorisk museum. Arbeidsgruppen får også i oppgave å
henvende seg til næringsliv, fylkeskommune, organisasjoner,
stiftelser og andre med tanke på å få til et samarbeid.

Pål Karsten
Kristensen

UB

26.03.2015 PS 26/15

Kulturstrategi for Søgne
kommune 2015 - 2030

Har etablert
6. Tjenesteutvalget ber om at Søgne kunstlag får et møte med kontakt - dato Pål Karsten
administrasjonen vedr. evt. søndags-kafedrift på SGP
for møte ikke Kristensen
satt

UB

26.03.2015 PS 26/15

26.03.2015 PS 26/15

Kulturstrategi for Søgne
kommune 2015 - 2022

Kultur?

Pål Karsten
Kristensen

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Møtedato

Saksnummer Sakstittel

29.04.2015 PS 29/15

29.04.2015 PS 30/15

29.04.2015 PS 31/15

29.04.2015 PS 31/15

Agder Energi Utbyttepolitikk og
viljeserklæring

Vedtak/Oppfølging

Kommentar Ansvarlig

1. Søgne kommune gir varaordfører fullmakt til å signere ny
viljeserklæringen på eiermøte 11. mai 2015 i tråd med
anbefaling fra arbeidsutvalget.

Ståle
Øverland

2. Søgne kommune går inn for arbeidsutvalget sin anbefalte
utbyttemodell.

Avfallsplan for Avfall sør
Søgne kommune godkjenner framlagt statusrapport for
husholdning - Statusrapport
avfallsplan for 2014.
for 2014
Pedagogisk utviklingsplan
for grunnskolen 2015-2019

Pedagogisk utviklingsplan
for grunnskolen 2015-2019

Utført

Paal
Kristensen

Forslaget til pedagogisk utviklingsplan for grunnskolen 201519 vedtas med tillegg, dog slik at tjenesteutvalget ber
administrasjonen fortsette med utarbeidelse av en plan som
også gir utfordringer til de elevene som ligger over
gjennomsnittsnivå.

•
Leseresultater de siste årene viser at vi har elever som
ikke er funksjonelle lesere.
Leseresultatene på nasjonale prøver i kommunen de siste
årene har vært svakere enn forutsetningene i Søgne gir
muligheter for. Skolenes egenvurdering av kvaliteten på
leseopplæringen understreker at det er et behov for å bli
bedre.

Status

Jon
Wergeland

Kartlegges
jevnlig iht
leseplan rapporteres
årlig

Jon
Wergeland

UB

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Møtedato

Saksnummer Sakstittel

Vedtak/Oppfølging

Kommentar Ansvarlig

Status

•
For mange elever har ikke utbytte av det ordinære
opplæringstilbudet i klassen.
29.04.2015 PS 31/15

Pedagogisk utviklingsplan
for grunnskolen 2015-2019

På ungdomsskolenivå har cirka hver åttende elev de siste
årene hatt vedtak om spesialundervisning. På barneskolene
har cirka hver fjortende elev hatt spesialundervisning.

Jon
Wergeland

UB

Jon
Wergeland

UB

Jon
Wergeland

UB

Jon
Wergeland

UB

Flere elever har behov for økte faglige utfordringer og
tilrettelegging av forhold som kan skape økt motivasjon.
•
Det må bygges kultur og kompetanse blant ansatte i
pedagogisk refleksjon og analyse.
29.04.2015 PS 31/15

Pedagogisk utviklingsplan
for grunnskolen 2015-2019

Forskning understreker betydningen profesjonelle lærende
fellesskap har for elevens læring. Det er først de de siste
årene dette arbeidet er satt ordentlig på dagsorden i Søgne.
Skolene og lærerne forteller at de framover har behov for mer
tid til dette arbeidet.
•
Skolen må ha et felles elev- og læringssyn som
understøtter idealet om et inkluderende læringsmiljø

29.04.2015 PS 31/15

Pedagogisk utviklingsplan
for grunnskolen 2015-2019

29.04.2015 PS 31/15

Pedagogisk utviklingsplan
for grunnskolen 2015-2019

29.04.2015 PS 31/15

Pedagogisk utviklingsplan
for grunnskolen 2015-2019

Verdier og holdninger ligger til grunn for motivasjon og
mobilisering i arbeidet med målsettinger.Vi opplever forskjeller
i elev- og læringssyn, som gjerne gjør det krevende å jobbe
for at alle elever skal oppleve inkludering og fellesskap. Det
kan være for eksempel være uenighet om en elev bør få deler
av opplæringen utenfor klassen, eventuelt på alternativ
opplæringsarena utenfor skolen.
•
Elever blir mobbet.
Elevundersøkelsen de siste årene viser at vi har elever som
jevnlig opplever mobbing.
Vurdering av måloppnåelse vil i første rekke ta utgangspunkt i
følgende:

Jon
Wergeland

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Møtedato

Saksnummer Sakstittel
Pedagogisk utviklingsplan
29.04.2015 PS 31/15
for grunnskolen 2015-2019
Pedagogisk utviklingsplan
29.04.2015 PS 31/15
for grunnskolen 2015-2019
Pedagogisk utviklingsplan
29.04.2015 PS 31/15
for grunnskolen 2015-2019
29.04.2015 PS 31/15
29.04.2015 PS 31/15
29.04.2015 PS 31/15
29.04.2015 PS 31/15
29.04.2015 PS 31/15
29.04.2015 PS 31/15

Pedagogisk utviklingsplan
for grunnskolen 2015-2019
Pedagogisk utviklingsplan
for grunnskolen 2015-2019
Pedagogisk utviklingsplan
for grunnskolen 2015-2019
Pedagogisk utviklingsplan
for grunnskolen 2015-2019
Pedagogisk utviklingsplan
for grunnskolen 2015-2019
Pedagogisk utviklingsplan
for grunnskolen 2015-2019

Vedtak/Oppfølging
Lærere og skolelederes kvalitetsvurdering av skolens
leseopplæring og læringsmiljø
Elevenes vurdering av skolens leseopplæring og læringsmiljø
(Elevundersøkelsen)
Foreldrenes opplevelse av skolens læringsmiljø
(Foreldreundersøkelsen)
PPTs vurdering av egen praksis og kompetanse knyttet til
systemarbeidet med inkluderende læringsmiljø (egen
undersøkelse)
Andel elever som omfattes av ordinær, tilpasset opplæring
Omfang av segregerende tiltak innenfor spesialundervisning
Leseresultater på nasjonale prøver og nasjonale
kartleggingsprøver i lesing
Sluttvurdering i basisfagene norsk, engelsk og matematikk
(standpunktkarakterer og eksamenskarakterer på 10.trinn)
Grunnskolepoeng

29.04.2015 PS 31/15

Pedagogisk utviklingsplan
for grunnskolen 2015-2019

Tilbakemelding fra elever som mottar undervisning på et
høyere nivå, eller en tilpasset undervisningsform knyttet til
elevens faglige sterke nivå

29.04.2015 PS 32/15

Partnerskapsavtale 20152018 mellom Søgne
Frivilligsentral, Søgne
kommune og Vest-Agder
Røde Kors

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

29.04.2015 PS 33/15

Vedtak om
Søgne kommune vedtar Områderegulering for Skytebane
områderegulering for
Årdalen datert 15.10.14, med bestemmelser datert 05.01.14,
Skytebane Årdalen - Plan ID
jf. pbl § 12-12
201109

Kommentar Ansvarlig
Jon
Wergeland
Jon
Wergeland
Jon
Wergeland
Arb.gr for
Jon
komp.plan
Wergeland
PPT igang
Jon
Wergeland
Jon
Wergeland
Jon
Wergeland
Jon
Wergeland
Jon
Wergeland
Jon
Wergeland
Ettersendt
30.04 til møte Liv Tone
i eldrerådet Askildsen
05.05.15
Anne Marit
Tønnsland

Status
UB
UB
UB

?
?
F
F
F
UB

F

Utført

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Møtedato

Saksnummer Sakstittel

29.04.2015 PS 34/15

Sluttbehandling Områderegulering for Indre
Trysnes

Vedtak/Oppfølging

Kommentar Ansvarlig

Status

1.
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas
forslag til områderegulering for Indre Trysnes (vedlegg 5-8).
Daniel Holm

Utført

2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle
klage på vedtaket av planen som underinstans
1. Innsigelsen fra Fylkesmannen, datert 30.03.15 tas til følge.
2. Detaljregulering for Skarveien Vest – Plan ID 201402
vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.
3. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle
klager på vedtaket av planen som underinstans.

29.04.2015 PS 35/15

Ny sluttbehandling detaljregulering for
Skarveien vest Plan ID
201402

28.05.2015 RS 11/15

Komitéen for TV-Aksjonen 2015 «Vi skal vokte regnskogen»:
Anniken Gray (AP)
TV-Aksjonen NRK - 18.
Janette Kleivset (KRF)
oktober 2015 - Vi skal vokte
Anne May Ribe (H)
regnskogen
Tom Løchen (H)
Jack Andersen (H)

Vibeke Wold
Utført
Sunde

Melding om
vedtak sendt Jan Erik
sekretær for Gabrielsen
TV-aksjonen

F

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Møtedato

Saksnummer Sakstittel

Vedtak/Oppfølging

Kommentar Ansvarlig

Status

1. Årsmelding for Søgne kommune 2014 tas til etterretning.
2. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 22,31 mill.
kroner avsettes til disposisjonsfond.

28.05.2015 PS 38/15

Årsmelding 2014 - Søgne
kommune

3. 3,620 mill. kroner avsettes til enheter med overskudd i 2014
(liste i saksfremlegg).

Ståle
Øverland

F

Ståle
Øverland

F

Ny sak
forelegges
formannskap Ståle
et og
Øverland
kommunestyr
et i juni

F

4. 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.

28.05.2015 PS 39/15

28.05.2015 PS 40/15

Årsregnskap 2014 - Søgne
kommune

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

Tilskudd til ikke-kommunale
Saken utsettes, og saken sendes tilbake til administrasjonen
barnehager for 2014 for ny utredning
Etterberegning

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Møtedato

Saksnummer Sakstittel

Vedtak/Oppfølging

Kommentar Ansvarlig

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
28.05.2015 PS 41/15

Returkraft - kommunal
garanti

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.

Ståle
Øverland

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.

28.05.2015 PS 42/15

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

Vibeke Wold
Sunde

Status

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Møtedato

Saksnummer Sakstittel
Revidering av retningslinjer
28.05.2015 PS 43/15
for startlån i Søgne
kommune

28.05.2015 PS 44/15

28.05.2015 PS 45/15

Partnerskapsavtale 20152018 mellom Søgne
Frivilligsentral, Søgne
kommune og Vest-Agder
Røde Kors

Behandling av søknad om
fritak som meddommer til
tingretten - Asbjørn
Langenes

Vedtak/Oppfølging
Retningslinjer for startlån i Søgne kommune oppheves.
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.

Kommentar Ansvarlig
Status
Bente
Hamre/Monic
a Nordnes

Gustav
Skretting

Kommunestyret mener innsatsen for eldre skal utgjøre en
betydelig del av frivillighetssentralens aktivitet.
Asbjørn Langenes innvilges fritak som meddommer til
tingretten ut valgperioden.

Tingretten og
Camilla
søker
Erland
underrettet
Aarnes
om vedtaket.

F

