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I forkant av møtet informerte direktør for planprosesser og samfunnskontakt i Nye Veier, Finn
Aasmund Hobbesland om «Bompengefinansiering - ny E39».
Av 27 representanter var 27 til stede inkludert møtende vararepresentanter.
Ingen merknader til sakslisten eller innkallingen, datert 7. desember 2016. Sakskartet omhandlet sak
PS 90/16 tom PS 99/16. Møtet ble annonsert i Fædrelandsvennen 10. desember 2016.
I forkant av behandlingen av oppsatte saker var det «Åpen Spørretid»
Åpen spørretid
Bjørg Bjørsvik stilte følgende spørsmål:
«Søgne kommune har som kjent i dag flere hjemmeboende demente. Prognoser fra SSB viser at
Søgne innen 2020 vil ha 429 personer og i 2025 og 553 demente over 80 år .
Søgne omsorgsenter var som kjent ikke bygd for demente, men for somatisk syke. Pr i dag er ca 80 %
belagt med demente. I kommunestyret i 2011 ble det vedtatt at det skulle settes tas kontakt med
Songdalen for et evt. samarbeid for utbygging for demente eller at Søgne skulle finne tomt for
utbygging.
Spørsmål:
1.Kan ordfører redegjøre for hvordan Søgne kommune skal ivareta de som allerede er hjemme
boende demente i dag og de demente som i følge prognoser kommer i år 2020 og år 2025
2.Når har ev Søgne kommunen tenkt og starte utbygging av institusjon for demente og hvor lagt
de er kommet i prosessen.»
Ordfører Astrid Hilde (AP) svarte:
1.Kan ordfører redegjøre for hvordan Søgne kommune skal ivareta de som allerede er
hjemmeboende demente i dag og de demente som i følge prognoser kommer i år 2020 og år 2025?
Omsorgstjenesten ivaretar i dag hjemmeboende demente primært via omsorg og bistand fra
hjemmetjenesten. Slik tjeneste gis etter enkeltvedtak. Dette kan dreie seg om konkrete tiltak i
hjemmet og/elle via tilsyn i omfang vurdert etter behov. Hjemmetjenestene er supplert med
dagsentertilbudet kommunen har i Lundeveien 34. Vi har også en demenskoordinator som blant
annet tilbyr kurs og individuell oppfølging til pårørende.
Generelt vil jeg si at jeg har en oppfatning av at demente gis et faglig godt tilbud fra
omsorgstjenesten i Søgne kommune.

2.Når har evt Søgne kommunen tenkt og starte utbygging av institusjon for demente og hvor lagt
de er kommet i prosessen?

Vi er i gang arbeid med ny helse- og omsorgsplan. Denne planen vil naturlig inkludere målgruppen
demente. Planen vil konkretisere utfordringsbildet slik omsorgstjenesten vurderer den både på kort
sikt (de nærmeste 4-5 årene) og slik den antas å være på litt lengre sikt (fram mot 2030-2035). Vi
har prognoser for hvordan demografien utvikler seg, og vedlagte oversikt sier oss noe om
utviklingen av antallet demente. Ny helse- og omsorgsplan vil inneholde alternative forslag til videre
utvikling og organisering av omsorgstjenestene, herunder tilbudet til demente. Her er det ambisjoner
om å legge fram flere forslag som handler om både utbygging, beliggenhet og organisering av
omsorgstjenestene framover. Foreløpig målsetting er å ha planen ferdig sommer 2017, men holder
det som mulighet å måtte bruke høsten også i fall vi ikke er i mål til sommeren.
Habilitet
 PS 94/16 Rullering av idrettens handlingsprogram 2017-2020 – Repr. Magne Haugland (AP)
erklært inhabil. Ingen vara møtte. 26 representanter til stede under behandlingen.
 PS 97/16 Avfallsplan 2017 -2020 - Repr. Arild Berge (V) erklært inhabil. Ingen vara møtte.
26 representanter til stede under behandlingen
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.
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PS 90/16 Godkjenning av protokoll fra kommunestyret 24.11.16
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 24.11.16.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2016
Behandling:
Ingen merknader

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 24.11.16.

PS 91/16 Delfinansering med bompenger på veistrekningen E18/E39 VigeLyngdal vest
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Utbyggingen av E39 på strekningen Vige – Breimyr (Ytre ringvei) delfinansieres med bompenger.
Nye Veier AS vil komme tilbake med et konkret bompengeopplegg for strekningen på et senere
tidspunkt.
2. Utbyggingen av E39 på strekningen Breimyr – Lyngdal vest delfinansieres med bompenger.
Innkrevingen skjer i begge retninger i 9 automatiske bomstasjoner på ny E39. Ved eventuelle
endringer i trasevalg og/eller kryssløsninger, skal prinsippene som lagt til grunn i dette saksgrunnlag
være avgjørende for antall bomsnitt og takster.

3. Det gis en prinsipiell tilslutning til plasseringen av bomstasjoner mellom hvert kryss på E39
mellom Breimyr og Lyngdal vest. Konkret plassering av bomstasjonene vil bli endelig avklart etter
godkjent reguleringsplaner.
4. Det gis en prinsipiell tilslutning til at det kan gjøres trafikkregulerende tiltak på dagens E39
mellom Søgne og Kristiansand for å forhindre høy trafikkavvisning på ny vei. Sannsynligvis vil det
plasseres en sideveisbom på dagens E39 mellom Monan og Breimyr. Endelig valg av form for
trafikkregulering vil bli gjort i samarbeid mellom Nye Veier AS, aktuelle kommuner og Vest-Agder
fylkeskommune.
Dersom det etableres en sideveisbom på denne strekningen bør inntektene øremerkes veitiltak i
lokalområdet.
5. Innkrevingstiden settes til 15 år i hver bom.
6. Bompengeordningen baseres på et rabattsystem som innebærer at trafikanter i takstgruppe 1 som
betaler med elektronisk brikke og gyldig abonnement får 20 pst rabatt. Trafikanter i takstgruppe 2 får
ingen brikkerabatt.
7. Ved start på innkreving forutsettes det at gjennomsnittstakstene ikke overskrider (i 2016-kr) i de
ulike bommene:
Fra
Breimyr
Monan
Lohnelier
Døle bru
Mandal
Reibakken
Livold
Herdal
Røyskår

Til

Gjennomsnittstakst kr
Monan
19
Lohnelier
32
Døle bru
17
Mandal
25
Reibakken
39
Livold
29
Herdal
44
Røyskår
33
Vatlandstunnelen 34

Tunge biler betaler tre ganger lettbiltakst.
8. Dersom trafikken på sideveger langs strekningen viser seg å bli for stor, må det vurderes
trafikkregulerende tiltak på disse vegene.
9. Det legges opp til betaling for nullutslippsbiler når nasjonale takstregler for dette er gjeldende.
Bompengeopplegget vil bli justert i takstvedtak etter avtale mellom Vegdirektoratet og Vest-Agder
fylkeskommune. Gjennomsnittstaksten skal være førende for takstvedtak.
10. Det gis tilslutning til at anlegget på strekningen kan startes opp, basert på Nye Veier sitt
anbefalte finansieringsopplegg, så snart Stortingets tilslutning til den foreslåtte bompengeordningen
foreligger.

Saksprotokoll i Formannskapet - 30.11.2016

Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
1. Utbyggingen av E39 på strekningen Vige – Breimyr (Ytre ringvei) delfinansieres med bompenger. Nye
Veier AS vil komme tilbake med et konkret bompengeopplegg for strekningen på et senere tidspunkt.
2. Utbyggingen av E39 på strekningen Breimyr – Lyngdal vest delfinansieres med bompenger. Innkrevingen
skjer i begge retninger i 9 automatiske bomstasjoner på ny E39. Ved eventuelle endringer i trasevalg og/eller
kryssløsninger, skal prinsippene som lagt til grunn i dette saksgrunnlag være avgjørende for antall bomsnitt
og takster.
3. Det gis en prinsipiell tilslutning til plasseringen av bomstasjoner mellom hvert kryss på E39 mellom
Breimyr og Lyngdal vest. Konkret plassering av bomstasjonene vil bli endelig avklart etter godkjent
reguleringsplaner.
4. Det gis en prinsipiell tilslutning til at det kan gjøres trafikkregulerende tiltak på dagens E39 mellom Søgne
og Kristiansand for å forhindre høy trafikkavvisning på ny vei. Sannsynligvis vil det plasseres en sideveisbom
på dagens E39 mellom Monan og Breimyr. Endelig valg av form for trafikkregulering vil bli gjort i samarbeid
mellom Nye Veier AS, aktuelle kommuner og Vest-Agder fylkeskommune.
Dersom det etableres en sideveisbom på denne strekningen bør inntektene øremerkes veitiltak i lokalområdet.
5. Innkrevingstiden settes til 15 år i hver bom.
6. Bompengeordningen baseres på et rabattsystem som innebærer at trafikanter i takstgruppe 1 som betaler
med elektronisk brikke og gyldig abonnement får 20 pst rabatt. Trafikanter i takstgruppe 2 får ingen
brikkerabatt.
7. Ved start på innkreving forutsettes det at gjennomsnittstakstene ikke overskrider (i 2016-kr) i de ulike
bommene:
Fra

Til

Breimyr
Monan
Lohnelier
Døle bru
Mandal
Reibakken
Livold
Herdal
Røyskår

Monan
Lohnelier
Døle bru
Mandal
Reibakken
Livold
Herdal
Røyskår
Vatlandstunnelen

Gjennomsnittstakst kr
19
32
17
25
39
29
44
33
34

Tunge biler betaler tre ganger lettbiltakst.
8. Dersom trafikken på sideveger langs strekningen viser seg å bli for stor, må det vurderes
trafikkregulerende tiltak på disse vegene.
9. Det legges opp til betaling for nullutslippsbiler når nasjonale takstregler for dette er gjeldende.
Bompengeopplegget vil bli justert i takstvedtak etter avtale mellom Vegdirektoratet og Vest-Agder
fylkeskommune. Gjennomsnittstaksten skal være førende for takstvedtak.
10. Det gis tilslutning til at anlegget på strekningen kan startes opp, basert på Nye Veier sitt anbefalte
finansieringsopplegg, så snart Stortingets tilslutning til den foreslåtte bompengeordningen foreligger.
Repr. Terkelsen (FRP) ba om følgende protokolltilførsel:

1 Utbygging av E39 på strekningen Vige-Breimyr vil en komme tilbake til når Nye Veier AS har fremmet
konkrete forslag til tidspunkt for gjennomføring
2 Utbygging av strekningen Breimyr-Lyngdal vest er viktig for regionen og finansieres med en høyest mulig
statlig finansiering
3Eventuell plassering av bomstasjoner på E39 mellom Breimyr og Lyngdal vest vil bli endelig avklart etter
godkjente reguleringsplaner.
4 Det gis en prinsipiell tilslutning til at det kan gjøres trafikkregulerende tiltak på dagens E39 mellom Søgne
og Kristiansand for å forhindre høy trafikkavvikling. Søgne kommune ønsker ikke sideveisbom på eksisterende
vei. Endelig valg av trafikkregulerende tiltak vil bli gjort i samarbeid mellom Nye veier AS, aktuelle
kommuner og Vest-Agder fylkeskommune
Dersom det etableres sideveisbom på denne strekningen skal inntektene i sin helhet øremerkes veitiltak i
lokalområdet
5 som rådmannen
6 Eventuell bompengeordning baseres på et rabattsystem som innebærer 20% rabatt på lette og tunge
kjøretøy.

Votering
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 1 stemme (MDG)

Innstilling:
1. Utbyggingen av E39 på strekningen Vige – Breimyr (Ytre ringvei) delfinansieres med bompenger. Nye
Veier AS vil komme tilbake med et konkret bompengeopplegg for strekningen på et senere tidspunkt.
2. Utbyggingen av E39 på strekningen Breimyr – Lyngdal vest delfinansieres med bompenger. Innkrevingen
skjer i begge retninger i 9 automatiske bomstasjoner på ny E39. Ved eventuelle endringer i trasevalg og/eller
kryssløsninger, skal prinsippene som lagt til grunn i dette saksgrunnlag være avgjørende for antall bomsnitt
og takster.
3. Det gis en prinsipiell tilslutning til plasseringen av bomstasjoner mellom hvert kryss på E39 mellom
Breimyr og Lyngdal vest. Konkret plassering av bomstasjonene vil bli endelig avklart etter godkjent
reguleringsplaner.
4. Det gis en prinsipiell tilslutning til at det kan gjøres trafikkregulerende tiltak på dagens E39 mellom Søgne
og Kristiansand for å forhindre høy trafikkavvisning på ny vei. Sannsynligvis vil det plasseres en sideveisbom
på dagens E39 mellom Monan og Breimyr. Endelig valg av form for trafikkregulering vil bli gjort i samarbeid
mellom Nye Veier AS, aktuelle kommuner og Vest-Agder fylkeskommune.
Dersom det etableres en sideveisbom på denne strekningen bør inntektene øremerkes veitiltak i lokalområdet.
5. Innkrevingstiden settes til 15 år i hver bom.
6. Bompengeordningen baseres på et rabattsystem som innebærer at trafikanter i takstgruppe 1 som betaler
med elektronisk brikke og gyldig abonnement får 20 pst rabatt. Trafikanter i takstgruppe 2 får ingen
brikkerabatt.
7. Ved start på innkreving forutsettes det at gjennomsnittstakstene ikke overskrider (i 2016-kr) i de ulike
bommene:
Fra

Til

Breimyr
Monan

Monan
Lohnelier

Gjennomsnittstakst kr
19
32

Lohnelier
Døle bru
Mandal
Reibakken
Livold
Herdal
Røyskår

Døle bru
Mandal
Reibakken
Livold
Herdal
Røyskår
Vatlandstunnelen

17
25
39
29
44
33
34

Tunge biler betaler tre ganger lettbiltakst.
8. Dersom trafikken på sideveger langs strekningen viser seg å bli for stor, må det vurderes
trafikkregulerende tiltak på disse vegene.
9. Det legges opp til betaling for nullutslippsbiler når nasjonale takstregler for dette er gjeldende.
Bompengeopplegget vil bli justert i takstvedtak etter avtale mellom Vegdirektoratet og Vest-Agder
fylkeskommune. Gjennomsnittstaksten skal være førende for takstvedtak.
10. Det gis tilslutning til at anlegget på strekningen kan startes opp, basert på Nye Veier sitt anbefalte
finansieringsopplegg, så snart Stortingets tilslutning til den foreslåtte bompengeordningen foreligger.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2016
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling.
Repr. Eikeland (FRP) fremmet forslag:

1

Søgne kommune mener veien skal fullfinansieres med statlige midler. Studier viser at
det er betydelig samfunnsøkonomisk lønnsomt å investere i infrastruktur som sikrer
gode rammebetingelser for næringslivet, enkeltmennesket og ikke minst i forhold til
trafikksikkerhet. Bompenger er en dyr og ineffektiv måte å finansiere vei på. Søgne
kommune anmoder derfor staten om å dekke investeringen fult ut

2

utgår

3

Konkret plassering av eventuelle bomstasjoner vil bli endelig avklart etter godkjent
reguleringsplan.
Søgne kommune gir prinsipiell tilslutning til at det kan gjøres trafikkregulerende tiltak på
dagens E39 mellom Søgne og Kristiansand for å forhindre høy trafikkavvisning på ny vei.
Den prinsipielle tilslutningen innebærer ikke bomstasjon på dagens E-39. Endelig form for
trafikkregulering vil bli gjort i samarbeid mellom Nye veier AS, aktuelle kommuner og VestAgder fylkeskommune.
Dersom andre vedtar at det skal etableres sideveisbom på denne strekningen, må inntektene
øremerkes veitiltak i lokalområdet fullt ut
Dersom det etableres bom på strekningen, søkes Innkrevingstiden utvidet til 20 år for å
redusere bomtakstene
Det søkes et rabattsystem som innebærer 20% rabatt på lette kjøretøyer og maks rabatt på
tunge kjøretøyer i henhold til EU direktiv. Rabatt forutsettes elektronisk brikke og gyldig
abonnement
Tabell utgår av vedtaket. Tekst erstattes med følgende:

4

5
6

7

Søgne kommune viser til behovet for likebehandling av tungbiltransporten. Skulle ikke
brikkekrav/betalingskrav i forhold til den utenlandske tungbiltransporten fungere når ny E-39
åpnes, bes det om ny vurdering av kravet om tre ganger lettbiltakst for tungtrafikktransporten
8
Som rådmannens
9
som rådmannens
10
som rådmannens
Nytt punkt 11
Søgne kommune ber om at Nye Veier AS i sitt fremlegg til samferdselsdepartementet,
oppfordrer til et initiativ for samordning av de ulike betalings-/rabattsystem på de ulike
bomprosjektene på E-18/E-39
Nytt punkt 12
Dersom Søgnes vedtak forhindrer en rask utbygging av ny E-39 gjennom Søgne, forventes det
at følgende tekst oversendes stortingets behandling av bompengeproposisjonen:
Søgne kommune ønsker byggestart av ny E-39 raskest mulig, med annonsert oppstart i 2018.
Søgne kommune vil derfor anmode om at dersom det etableres bomstasjoner på strekningen,
vil satsene bli lavest mulig, med størst mulig statlig finansiering og at det følger
stortingsmelding 25(2014-2015) «på rett vei- reformer i veisektoren»

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:




FRP sitt forslag til vedtak falt med 5 (FRP) mot 22 stemmer
Formannskapets innstilling vedtatt med 21 mot 6 (FRP, MDG) stemmer

Vedtak:
1. Utbyggingen av E39 på strekningen Vige – Breimyr (Ytre ringvei) delfinansieres med bompenger. Nye
Veier AS vil komme tilbake med et konkret bompengeopplegg for strekningen på et senere tidspunkt.
2. Utbyggingen av E39 på strekningen Breimyr – Lyngdal vest delfinansieres med bompenger. Innkrevingen
skjer i begge retninger i 9 automatiske bomstasjoner på ny E39. Ved eventuelle endringer i trasevalg og/eller
kryssløsninger, skal prinsippene som lagt til grunn i dette saksgrunnlag være avgjørende for antall bomsnitt
og takster.
3. Det gis en prinsipiell tilslutning til plasseringen av bomstasjoner mellom hvert kryss på E39 mellom
Breimyr og Lyngdal vest. Konkret plassering av bomstasjonene vil bli endelig avklart etter godkjent
reguleringsplaner.
4. Det gis en prinsipiell tilslutning til at det kan gjøres trafikkregulerende tiltak på dagens E39 mellom Søgne
og Kristiansand for å forhindre høy trafikkavvisning på ny vei. Sannsynligvis vil det plasseres en sideveisbom
på dagens E39 mellom Monan og Breimyr. Endelig valg av form for trafikkregulering vil bli gjort i samarbeid
mellom Nye Veier AS, aktuelle kommuner og Vest-Agder fylkeskommune.
Dersom det etableres en sideveisbom på denne strekningen bør inntektene øremerkes veitiltak i lokalområdet.
5. Innkrevingstiden settes til 15 år i hver bom.
6. Bompengeordningen baseres på et rabattsystem som innebærer at trafikanter i takstgruppe 1 som betaler
med elektronisk brikke og gyldig abonnement får 20 pst rabatt. Trafikanter i takstgruppe 2 får ingen
brikkerabatt.
7. Ved start på innkreving forutsettes det at gjennomsnittstakstene ikke overskrider (i 2016-kr) i de ulike
bommene:
Fra

Til

Breimyr
Monan

Monan
Lohnelier

Gjennomsnittstakst kr
19
32

Lohnelier
Døle bru
Mandal
Reibakken
Livold
Herdal
Røyskår

Døle bru
Mandal
Reibakken
Livold
Herdal
Røyskår
Vatlandstunnelen

17
25
39
29
44
33
34

Tunge biler betaler tre ganger lettbiltakst.
8. Dersom trafikken på sideveger langs strekningen viser seg å bli for stor, må det vurderes
trafikkregulerende tiltak på disse vegene.
9. Det legges opp til betaling for nullutslippsbiler når nasjonale takstregler for dette er gjeldende.
Bompengeopplegget vil bli justert i takstvedtak etter avtale mellom Vegdirektoratet og Vest-Agder
fylkeskommune. Gjennomsnittstaksten skal være førende for takstvedtak.
10. Det gis tilslutning til at anlegget på strekningen kan startes opp, basert på Nye Veier sitt anbefalte
finansieringsopplegg, så snart Stortingets tilslutning til den foreslåtte bompengeordningen foreligger.

PS 92/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017 -2020
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og
investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020 er kommunens årsbudsjett
for 2017.
2. Kommunestyret vedtar å skrive ut eiendomsskatt i hele Søgne kommune i 2017, med 2
promille av takstgrunnlaget på hver eiendom med reduksjonsfaktor på 15% og 800 000
kroner i bunnfradrag.
3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn
for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.
4. Kommunestyret vedtar å oppta lån til investeringer ihht. tabell 2A i saksfremstillingen.
Låneopptak for å finansiere investeringer i budsjettet for 2017 utgjør 34 930 000
kroner. I tillegg til ovennevnte lån opptas lån i Husbanken til startlån for videre utlån
med 10 000 000 kroner.
5. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette satser for finansiering av ikke-kommunale
barnehager i tråd med Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 14.11.2016
Behandling:
Søgne kommune har tilsynelatende god økonomisk styring. Eldrerådet stiller spørsmål ved størrelsen
på kommunens overskudd, og ønsker en vurdering av hvorvidt man snarere bør prioritere en styrket
bemanning ved enkelte av kommunens institusjoner.

Arbeidet med revisjon av kommuneplanen starter opp i 2017. Eldrerådet er kjent med at det er behov
for flere omsorgsboliger og institusjonsplasser. Kommunen har eiendommer i Kjellandsheia, og
eldrerådet henstiller til at det avsettes areal til dette formål i Kjellandsheia.
Eldrerådet ønsker at prosjektet «På’an igjen» vurderes opprettholdt.

Vedtak/innstilling:
Eldrerådet tar årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 til orientering.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 14.11.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for
2017 i økonomiplanen 2017-2020 er kommunens årsbudsjett for 2017.
2. Kommunestyret vedtar å skrive ut eiendomsskatt i hele Søgne kommune i 2017, med 2
promille av takstgrunnlaget på hver eiendom med reduksjonsfaktor på 15% og 800 000
kroner i bunnfradrag.
3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for
innkreving av skatt i budsjettåret 2017.
4. Kommunestyret vedtar å oppta lån til investeringer ihht. tabell 2A i saksfremstillingen.
Låneopptak for å finansiere investeringer i budsjettet for 2017 utgjør 34 930 000 kroner. I
tillegg til ovennevnte lån opptas lån i Husbanken til startlån for videre utlån med 10 000 000
kroner.
5. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette satser for finansiering av ikke-kommunale barnehager i
tråd med Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager.
Innstilling:
Administrasjonsutvalget tar årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 til orientering.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 15.11.2016
Behandling:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne var ikke rådfør med kun to faste medlemmer.

Vedtak/innstilling:

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.11.2016
Behandling:
Repr. Kleivset (KRF) fremmet forslag:
Kommunestyret vedtar økonomiplanen for 2017-2020 med de endringer som er foreslått av KrF i
formannskapet 16.11.16
- Kommunestyret vedtar en økning på 300.000 kr til Søgne menighet
- Kommunestyret oppretter en egen pott på 50.000 til søknader som faller utenfor kulturmidlene .
- Kommunestyret vil videreføre prosjektet På,an igjen
- Kommunestyret ber adm. Se på muligheten for å bedre mobil/ bredbånds dekningen spesielt i områder nord
for E39 i Søgne
Repr. Løchen (H) fremmet forslag:
1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020, med endringer foreslått av Høyre i formannskapsmøte
16/11 2016.
Driftsrammer og investeringsbudsjett for for 2017 i økonomiplanen 2017-2020 er kommunens årsbudsjett
for 2017.
2. Kommunestyret vedtar å skrive ut eiendomsskatt i hele Søgne kommune i 2017,
med 2 promille av takstgrunnlaget på hver eiendom med reduksjonsfaktor på 15 %
og 900 000 kroner i bunnfradrag.
3, 4, 5. Som rådmannen sitt forslag
6. Kommunestyret øker SLT-koordinator stillingen til 100% og flytter samtidig stillingen til felles oppvekst.
7. Kommunestyret bevilger 200 000 kr ekstra til kompetanse gruppa ved Nygård skole.
8. Kommunestyret bevilger 200 000 kr ekstra til Søgne menighet.
9. Kommunestyret bevilger 700 000 kr til en merkantil stilling i omsorgssektoren.
10. Kommunestyret ber rådmannen søke staten om forprosjekts midler til et demenssenter.
Forslagene ble ikke votert over.

Vedtak:
Formannskapet tar foreløpig saken til orientering.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 23.11.2016
Behandling:
Økonomisjef Øverland presenterte overordnede rammer for rådmannens forslag til økonomiplan og
kommunalsjefene redegjorde for prosess i budsjettarbeid og hvilke tiltak som ikke hadde rukket frem i
administrativ budsjettbehandling.

Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:


Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i
økonomiplanen 2017-2020 er kommunens årsbudsjett for 2017.



Kommunestyret vedtar å skrive ut eiendomsskatt i hele Søgne kommune i 2017, med 2 promille av
takstgrunnlaget på hver eiendom med reduksjonsfaktor på 15% og 800 000 kroner i bunnfradrag.



Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving
av skatt i budsjettåret 2017.



Kommunestyret vedtar å oppta lån til investeringer ihht. tabell 2A i saksfremstillingen. Låneopptak
for å finansiere investeringer i budsjettet for 2017 utgjør 34 930 000 kroner. I tillegg til ovennevnte
lån opptas lån i Husbanken til startlån for videre utlån med 10 000 000 kroner.



Rådmannen gis fullmakt til å fastsette satser for finansiering av ikke-kommunale barnehager i tråd
med Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager.

Representanten Bakke (Ap) foreslo på vegne av flere partier (Ap, FrP, V, Sp, Sv og MDG) følgende forslag til
vedtak:
Flertallet bestående Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Venstre, Sosialistisk venstreparti, Miljøpartiet de
grønne og Senterpartiet kommer tilbake til og vil lansere et fullstendig forslag til budsjettendringer i
Formannskapets møte 30.november. Forslaget baseres på at følgende områder styrkes i 2017:
- Tilsette ny oppvekstrådgiver med SLT-funksjon
- Kulturenheten får økte rammer til lag og foreninger som prioriterer fattigdom
- Økte rammer til integrering av minoritetsspråklige i skolene
- Opprettholde «på’an igjen»
- Helsesøster og skolehelsetjenesten styrkes med ett årsverk
- Økt bemanning på Søgne omsorgssenter, inkludert mer til renhold
- Økt bemanning på dagsenteret i Lundeveien 34 fra 2017 og utvidet åpningstid fra 2018
- Mer ti rusarbeid og oppfølging av rusplanen
- Tilskudd til organisasjoner som hovedsakelig arbeider frivillig rettet mot integrering og psykisk helse
- Mer til menigheten og andre trossamfunn
- Økt fokus på klima, tilskudd og kampanjer
- Midler til kjøp av solceller til kommunalt bygg
- Ny barnehage fremskyndes til 2018
- Økte midler til uteområdene i barnehagene
Det vil i tillegg bli fremmet verbalforslag/ strukturforslag
Repr. Sæther (KrF) fremmet følgende forslag:
Kommunestyret vedtar økonomiplanen for 2017-2020 med de endringer som er foreslått av KrF i
formannskapet 16.11.16
- Kommunestyret vedtar en økning på 300.000 kr til Søgne menighet
- Kommunestyret oppretter en egen pott på 50.000 til søknader som faller utenfor kultur midlene .
- Kommunestyret vil videreføre prosjektet På,an igjen
- Kommunestyret ber adm. Se på muligheten for å bedre mobil/ bredbånds dekningen spesielt i områder nord
for E39 i Søgne
Repr. Lohne (H) fremmet forslag:

1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020, med endringer foreslått av Høyre i formannskapsmøte
16/11 2016. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020 er kommunens
årsbudsjett for 2017.
2. Kommunestyret vedtar å skrive ut eiendomsskatt i hele Søgne kommune i 2017,
med 2 promille av takstgrunnlaget på hver eiendom med reduksjonsfaktor på 15 %
og 900 000 kroner i bunnfradrag.
3, 4, 5. Som rådmannen sitt forslag
6. Kommunestyret øker SLT-koordinator stillingen til 100% og flytter samtidig stillingen til felles oppvekst.
7. Kommunestyret bevilger 200 000 kr ekstra til kompetanse gruppa ved Nygård skole.
8. Kommunestyret bevilger 200 000 kr ekstra til Søgne menighet.
9. Kommunestyret bevilger 700 000 kr til en merkantil stilling i omsorgssektoren.
10. Kommunestyret ber rådmannen søke staten om forprosjekts midler til et demenssenter.
Forslagene ble ikke votert over.

Innstilling:
Tjenesteutvalget tar foreløpig saken til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 30.11.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:


Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i
økonomiplanen 2017-2020 er kommunens årsbudsjett for 2017.



Kommunestyret vedtar å skrive ut eiendomsskatt i hele Søgne kommune i 2017, med 2 promille av
takstgrunnlaget på hver eiendom med reduksjonsfaktor på 15% og 800 000 kroner i bunnfradrag.



Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving
av skatt i budsjettåret 2017.



Kommunestyret vedtar å oppta lån til investeringer ihht. tabell 2A i saksfremstillingen. Låneopptak
for å finansiere investeringer i budsjettet for 2017 utgjør 34 930 000 kroner. I tillegg til ovennevnte
lån opptas lån i Husbanken til startlån for videre utlån med 10 000 000 kroner.



Rådmannen gis fullmakt til å fastsette satser for finansiering av ikke-kommunale barnehager i tråd
med Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager.

Repr. Berge (V) fremmet fellesforslag på vegne av (AP, FRP, V, SP, SV og MDG)

NR

Tiltak/enhet

2017

2018

2019

2020

Reduksjon i forhold til rådmannens forslag
1
Budsjettskjema 1 A redusert avdrag
2
Budsjettskjema 1 A, redusert netto driftsresultat
3
SUM reduksjon

1600
1400
3000

2100
2250
4350

Økninger i forhold til rådmannens forslag
4
Budsjettskjema 1A økte renter
5
8.9 Kulturenheten
6
8.10 Felles oppvekst, SLT/oppvekstrådgiver
7
8.10 Felles oppvekst, integrering i skolen
8
8.10 Felles oppvekst, vikarpott til barnehagene
9
8.11 NAV, På an igjen
10
8.13 Helse, helsestasjon og skolehelsetjeneste
11
8.14 Institusjon, renhold og bemanning
12
8.15 Hjemmetjenester,dagsenteret
13
8.16 Enhet for livsmestring, RUS
14
8.24 Fellesutgifter, tilskudd
15
8.24 Fellesutgifter, trossamfunn
16
8.24 Klimakampanjer
17
SUM økninger

100
400
300
250
300
400
300
350
200
150
200
50
3000

1000
100
500
300
250
300
400
300
600
200
150
200
50
4350

Med endringer
Netto driftsresultat
18

2017
9300

2018
9050

1075
1675
2750

2100
650
2750

100
500
300
250
300
400
300

100
500
300
250
300
400
300

200
150
200
50
2750

200
150
200
50
2750

2019
5325

2020
2050

Beskrivelse:
1
Det reduseres i avsetninger til avdrag. Dette som et resultat av at ny ungdomsskole på Tangvall
vil bli skyvet ut i tid i forhold til rådmannens forslag dersom denne bygges samtidig med ny
videregående. Dersom årsregnskaper hvert år viser et større driftsresultat enn budsjettert kan
deler benyttes til å betale ned på avdrag
2
Driftsresultatet reduseres i forhold til rådmannens forslag. Det betyr at det i løpet av
økonomiplanen overføres 25,7 millioner til investeringsbudsjettet mot rådmannens forslag som
innebærer en overførsel på kr 31,7 mill.
3
Total reduksjon i forhold til rådmannens forslag
4
Det budsjetteres med økte renter i 2018 ettersom ny barnehage fremskyves fra 2019
5
Kulturenheten får økte overføringer for å øke tilskudd til lag og foreninger som prioriterer
fattigdomstiltak
6
Det opprettes en ny rådgiverstilling i oppvekstsektoren med SLT funksjon. Dette vil løfte SLT
funksjonen betraktelig, samt man får en overordnet rolle i rådmannens stab.
7
Tangvall skole har fått oppgaven med å integrere nye flyktninger som kommer til Søgne etter at
kommunen vedtok å ikke sende elever til mottaksskolen i Kristiansand. I tillegg skal det følge
nærskoleprinsippet på barneskolenivå. I rådmannens forslag vil dette hovedsakelig dekkes av
skolens ordinære budsjetter. Det avsettes økte midler til formålet slik at rådmannens forslag
styrkes med 300.000
8
Det opprettes en pott på 250.000 som er tenk å dekke vikarutgifter i barnehagene.
Oppvekstkontoret tildeler
9
«På an igjen» legges ikke ned i 2017. Det foretas en evaluering der effekten og resultatene av
tiltaket de siste årene fremkommer. Dersom «På an igjen» vedtas nedlagt i 2018 skal de frigjorte
midlene benyttes innen samme målgruppe.
10
Helsestasjonen og skolehelsetjenesten styrkes, i tillegg skal det søkes om statlige midler som
annonsert i rådmannens budsjettforslag. Rådmannen legger opp til en videreføring av dagens
drift dersom kommunen tildeles statlige tilskudd fullt ut, mens dette forslaget gir en reell økning
på 400.000
11
Enhet for institusjonstjenester får økte stillingsressurser på til sammen 700.000 hvert år.
Rådmannens opprinnelige forslag innebærer en økning på 400.000. Økningen skal inkludere mer
til renhold og bemanning.
12
Enhet for hjemmetjenester får økte ressurser til dagsenteret. Rådmannen foreslår en økning i
2018 med utvidet åpningstid i 2019. Forslaget innebærer det samme, men fremskyves til 2017.

13

14

15
16
17
18

Enhet for livsmestring får økte ressurser til rustiltak. Det fremlegges en sak der det fremkommer
hvordan kommunen kan øke sitt engasjement ovenfor ideelle organisasjoner som arbeider med
rus.
Felleskostnader økes og benyttes som tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke
om støtte. Det fremlegges en sak der kriterier vedtas. Mål er at organisasjoner som driver frivillig
arbeid innen områdene integrering psykisk helse og eldre prioriteres. Formannskapet får ansvar
med tildelinger.
Midler til trossamfunn øker med 200.000 i forhold til rådmannens forslag.
Det settes av kr 50.000 til årlige klimakampanjer.
Viser totale økninger i forhold til rådmannens forslag
Netto driftsresultat. Dette innebærer en reduksjon i overføringer til investeringsbudsjettet
gjennom økonomiplanperioden fra rådmannens 31,7 til 25,7 mill, en differanse på kr 6 millioner

Endringer til investeringsbudsjettet:
Reduksjon i forhold til rådmannens forslag
Redusert overføring fra drift
Nr.
1
2
3
4

Tiltak
Investering ulike boligformål
Ny barnehage
Ny barnehage
SUM

Økninger i forhold til rådmannens forslag:
Nr. Tiltak
5
Ny barnehage
6
Uteområder barnehager
7
Kjøp av solcelleanlegg, rådhuset
8
SUM

1400

2250

1675

650

2017
400

2018
2250

2019
1675
30000

2020
650

1000
2400

2250

30000

2018
30000

2019

2017
800
200
1000

2020

30000

Beskrivelse:
1

2
3

4
5
6
7
8
9

Det settes av en årlig ramme for investeringer i ulike boligformål. Kommunestyret kan selv
justere på de årlige rammene dersom behovet skulle gå ut over rammen det enkelte år, men
innenfor totalen. Det er en reduksjon i forhold til rådmannens forslag på fem millioner til
sammen i løpet av økonomiplanperioden. Det settes av totalt 19 millioner til kjøp av boliger frem
til 2020.
Ny barnehage bygges i 2018, og 30 millioner fremskyndes til 2018 og reduseres derfor i
økonomiplanens tabell for 2019.
Det er avsatt 5 millioner til tomtekjøp for ny barnehage i 2017. Denne reduseres til 3 millioner.
Det tilstrebes om å få til avtaler med private bedrifter om tomtekjøp.
Det foretas en reduksjon på investeringsbudsjettet i forhold til rådmannens forslag ettersom det
overføres mindre fra driftsbudsjettet og endringer i prioriteringer.
Ny barnehage som planlegges i 2019 fremskyves til 2018. Det er satt av 1 million til renteutgifter
i 2018 i forslag til driftsbudsjett, post 6
Midler til uteområder i kommunens barnehager økes med 800.000 i 2017, totalt 3,25 millioner i
2017 og 2018.
Det settes av kr. 200.000 i 2017 til anskaffelse av solcellepanel til rådhustaket. Vil kunne gi
reduksjon av strømforbruk. Det fremmes en sak
Totale økninger i forhold til rådmannens forslag i 2017 økes med 1 millioner.
Sum av de prioriterte endringene, det viser økninger i forhold til rådmannens forslag de enkelte
år og er dekket inn i tabellen over.

Verbalforslag:
Helse, rus og livsmestring:

1. Kommunestyret ber om at det fremlegges en sak der samhandlingsreformen innen rus og psykiatri
beskrives, og hvordan kommunen kan løse denne i 2017. Det bes om at det fremlegges ulike
alternativer som konkretiserer ulike løsninger.
2. Det fremmes en sak der det vurderes å bygge nye nødboliger i samarbeid med Songdalen,
eksempelvis på Birkeli. Stausland skal i hovedsak ikke benyttes til nødboliger, med vurderes utvidet til
ettervernsboliger med økt bemanning.
3. Prosjektet «fra leie til eie» vurderes utvidet i løpet av perioden
4. Kommunestyret viser til endringer i pasient- og brukerrettighetsloven §2-1 bokstav D og ber om en
oversikt over kommunens arbeid og retningslinjer for BPA og en vurdering om det er et behov for
opprettelse av en BPA – koordinator.
Familie- og barnevern
5. Midler avsatt til barnevern fordeles på følgende måte. « Tiltak i, og utenfor hjemmet
6. Kommunestyret ber om at arbeidet med å få etablert «familiens hus» i Søgne intensiveres vurderes
oppstart i løpet av 2018. Kommunestyret mener dette vil bidra til at enheter som arbeider inn mot
familier øker sitt tverrfaglige samarbeid.

Felles skole:
7. Det foretas en kartlegging om skolene er riktig budsjettert i forhold til faglige og sosiale utfordringer
blant enkeltelever. Det etableres fra 2018 en post under felles skole, der skolene kan tildeles
ytterligere midler dersom oppvekstkontoret mener dette er hensiktsmessig.
Gebyrer:
8. Rådmannen bes om å fremlegge en sak der det gis en oversikt over leieforhold og leieinntekter på
kommunal grunn
Kommunikasjon og trafikksikkerhet:
9. «Trafikksikker kommune» er en sertifiseringsordning i regi av trygg trafikk som bør kunne
gjennomføres innenfor gjeldende budsjett. Det bes om at rådmannen vurdere dette
10. Det bes om å utrede en sak om hvordan mobil- og bredbåndsdekningen i kommunen kan forbedres
Klima og miljø:
11. Rådmannen bes å vurdere om kommunen har de nødvendige ressursene til å oppnå nasjonale miljø
og klimamålsetninger i arbeidet med rulleringen av kommuneplanen.
12. Rådmannen bes om å legge frem status/måloppnåelse av gjeldende miljø og ressursplan i kommunens
årsrapport.
Repr. Løchen (H) fremmet forslag, likelydende forslag fremmet i tjenesteutvalget:
1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020, med endringer foreslått av Høyre i formannskapsmøte
16/11 2016. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020 er kommunens
årsbudsjett for 2017.
2. Kommunestyret vedtar å skrive ut eiendomsskatt i hele Søgne kommune i 2017,
med 2 promille av takstgrunnlaget på hver eiendom med reduksjonsfaktor på 15 %
og 900 000 kroner i bunnfradrag.
3, 4, 5. Som rådmannen sitt forslag
6. Kommunestyret øker SLT-koordinator stillingen til 100% og flytter samtidig stillingen til felles oppvekst.
7. Kommunestyret bevilger 200 000 kr ekstra til kompetanse gruppa ved Nygård skole.
8. Kommunestyret bevilger 200 000 kr ekstra til Søgne menighet.
9. Kommunestyret bevilger 700 000 kr til en merkantil stilling i omsorgssektoren.

10. Kommunestyret ber rådmannen søke staten om forprosjekts midler til et demenssenter.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Høyres forslag falt med 2 (H) mot 7 stemmer
 Rådmannens forslag med endringer i fellesforslag fra AP, FRP, V, SP, SV og MDG enstemmig
vedtatt.

Innstilling:


Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i
økonomiplanen 2017-2020 er kommunens årsbudsjett for 2017.



Kommunestyret vedtar å skrive ut eiendomsskatt i hele Søgne kommune i 2017, med 2 promille av
takstgrunnlaget på hver eiendom med reduksjonsfaktor på 15% og 800 000 kroner i bunnfradrag.



Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av
skatt i budsjettåret 2017.



Kommunestyret vedtar å oppta lån til investeringer ihht. tabell 2A i saksfremstillingen. Låneopptak
for å finansiere investeringer i budsjettet for 2017 utgjør 34 930 000 kroner. I tillegg til ovennevnte
lån opptas lån i Husbanken til startlån for videre utlån med 10 000 000 kroner.



Rådmannen gis fullmakt til å fastsette satser for finansiering av ikke-kommunale barnehager i tråd
med Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager.

Endringer sammenlignet med rådmannens forslag, vedtatt i formannskapet:
NR

Tiltak/enhet

2017

2018

2019

2020

1600
1400
3000

2100
2250
4350

1075
1675
2750

2100
650
2750

Økninger i forhold til rådmannens forslag
4
Budsjettskjema 1A økte renter
5
8.9 Kulturenheten
6
8.10 Felles oppvekst, SLT/oppvekstrådgiver
7
8.10 Felles oppvekst, integrering i skolen
8
8.10 Felles oppvekst, vikarpott til barnehagene
9
8.11 NAV, På an igjen
10
8.13 Helse, helsestasjon og skolehelsetjeneste
11
8.14 Institusjon, renhold og bemanning
12
8.15 Hjemmetjenester,dagsenteret
13
8.16 Enhet for livsmestring, RUS
14
8.24 Fellesutgifter, tilskudd
15
8.24 Fellesutgifter, trossamfunn
16
8.24 Klimakampanjer
17
SUM økninger

100
400
300
250
300
400
300
350
200
150
200
50
3000

1000
100
500
300
250
300
400
300
600
200
150
200
50
4350

100
500
300
250
300
400
300

100
500
300
250
300
400
300

200
150
200
50
2750

200
150
200
50
2750

Med endringer
Netto driftsresultat
18

2017
9300

2018
9050

2019
5325

2020
2050

Reduksjon i forhold til rådmannens forslag
1
Budsjettskjema 1 A redusert avdrag
2
Budsjettskjema 1 A, redusert netto driftsresultat
3
SUM reduksjon

Beskrivelse:

1

2

3
4
5
6
7

8
9

10

11

12
13

14

15
16
17
18

Det reduseres i avsetninger til avdrag. Dette som et resultat av at ny ungdomsskole på Tangvall
vil bli skyvet ut i tid i forhold til rådmannens forslag dersom denne bygges samtidig med ny
videregående. Dersom årsregnskaper hvert år viser et større driftsresultat enn budsjettert kan
deler benyttes til å betale ned på avdrag
Driftsresultatet reduseres i forhold til rådmannens forslag. Det betyr at det i løpet av
økonomiplanen overføres 25,7 millioner til investeringsbudsjettet mot rådmannens forslag som
innebærer en overførsel på kr 31,7 mill.
Total reduksjon i forhold til rådmannens forslag
Det budsjetteres med økte renter i 2018 ettersom ny barnehage fremskyves fra 2019
Kulturenheten får økte overføringer for å øke tilskudd til lag og foreninger som prioriterer
fattigdomstiltak
Det opprettes en ny rådgiverstilling i oppvekstsektoren med SLT funksjon. Dette vil løfte SLT
funksjonen betraktelig, samt man får en overordnet rolle i rådmannens stab.
Tangvall skole har fått oppgaven med å integrere nye flyktninger som kommer til Søgne etter at
kommunen vedtok å ikke sende elever til mottaksskolen i Kristiansand. I tillegg skal det følge
nærskoleprinsippet på barneskolenivå. I rådmannens forslag vil dette hovedsakelig dekkes av
skolens ordinære budsjetter. Det avsettes økte midler til formålet slik at rådmannens forslag
styrkes med 300.000
Det opprettes en pott på 250.000 som er tenk å dekke vikarutgifter i barnehagene.
Oppvekstkontoret tildeler
«På an igjen» legges ikke ned i 2017. Det foretas en evaluering der effekten og resultatene av
tiltaket de siste årene fremkommer. Dersom «På an igjen» vedtas nedlagt i 2018 skal de frigjorte
midlene benyttes innen samme målgruppe.
Helsestasjonen og skolehelsetjenesten styrkes, i tillegg skal det søkes om statlige midler som
annonsert i rådmannens budsjettforslag. Rådmannen legger opp til en videreføring av dagens
drift dersom kommunen tildeles statlige tilskudd fullt ut, mens dette forslaget gir en reell økning
på 400.000
Enhet for institusjonstjenester får økte stillingsressurser på til sammen 700.000 hvert år.
Rådmannens opprinnelige forslag innebærer en økning på 400.000. Økningen skal inkludere mer
til renhold og bemanning.
Enhet for hjemmetjenester får økte ressurser til dagsenteret. Rådmannen foreslår en økning i
2018 med utvidet åpningstid i 2019. Forslaget innebærer det samme, men fremskyves til 2017.
Enhet for livsmestring får økte ressurser til rustiltak. Det fremlegges en sak der det fremkommer
hvordan kommunen kan øke sitt engasjement ovenfor ideelle organisasjoner som arbeider med
rus.
Felleskostnader økes og benyttes som tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke
om støtte. Det fremlegges en sak der kriterier vedtas. Mål er at organisasjoner som driver frivillig
arbeid innen områdene integrering psykisk helse og eldre prioriteres. Formannskapet får ansvar
med tildelinger.
Midler til trossamfunn øker med 200.000 i forhold til rådmannens forslag.
Det settes av kr 50.000 til årlige klimakampanjer.
Viser totale økninger i forhold til rådmannens forslag
Netto driftsresultat. Dette innebærer en reduksjon i overføringer til investeringsbudsjettet
gjennom økonomiplanperioden fra rådmannens 31,7 til 25,7 mill, en differanse på kr 6 millioner

Endringer til investeringsbudsjettet:
Reduksjon i forhold til rådmannens forslag
Redusert overføring fra drift
Nr.
1
2
3
4

Tiltak
Investering ulike boligformål
Ny barnehage
Ny barnehage
SUM

Økninger i forhold til rådmannens forslag:
Nr. Tiltak

1400

2250

1675

650

2017
400

2018
2250

2019
1675
30000

2020
650

1000
2400

2250

30000

2017

2018

2019

2020

5
6
7
8

Ny barnehage
Uteområder barnehager
Kjøp av solcelleanlegg, rådhuset
SUM

30000
800
200
1000

30000

Beskrivelse:
1

2
3

4
5
6
7
8
9

Det settes av en årlig ramme for investeringer i ulike boligformål. Kommunestyret kan selv
justere på de årlige rammene dersom behovet skulle gå ut over rammen det enkelte år, men
innenfor totalen. Det er en reduksjon i forhold til rådmannens forslag på fem millioner til
sammen i løpet av økonomiplanperioden. Det settes av totalt 19 millioner til kjøp av boliger frem
til 2020.
Ny barnehage bygges i 2018, og 30 millioner fremskyndes til 2018 og reduseres derfor i
økonomiplanens tabell for 2019.
Det er avsatt 5 millioner til tomtekjøp for ny barnehage i 2017. Denne reduseres til 3 millioner.
Det tilstrebes om å få til avtaler med private bedrifter om tomtekjøp.
Det foretas en reduksjon på investeringsbudsjettet i forhold til rådmannens forslag ettersom det
overføres mindre fra driftsbudsjettet og endringer i prioriteringer.
Ny barnehage som planlegges i 2019 fremskyves til 2018. Det er satt av 1 million til renteutgifter
i 2018 i forslag til driftsbudsjett, post 6
Midler til uteområder i kommunens barnehager økes med 800.000 i 2017, totalt 3,25 millioner i
2017 og 2018.
Det settes av kr. 200.000 i 2017 til anskaffelse av solcellepanel til rådhustaket. Vil kunne gi
reduksjon av strømforbruk. Det fremmes en sak
Totale økninger i forhold til rådmannens forslag i 2017 økes med 1 millioner.
Sum av de prioriterte endringene, det viser økninger i forhold til rådmannens forslag de enkelte
år og er dekket inn i tabellen over.

Verbalforslag:
Helse, rus og livsmestring:
1. Kommunestyret ber om at det fremlegges en sak der samhandlingsreformen innen rus og psykiatri
beskrives, og hvordan kommunen kan løse denne i 2017. Det bes om at det fremlegges ulike
alternativer som konkretiserer ulike løsninger.
2. Det fremmes en sak der det vurderes å bygge nye nødboliger i samarbeid med Songdalen,
eksempelvis på Birkeli. Stausland skal i hovedsak ikke benyttes til nødboliger, med vurderes utvidet til
ettervernsboliger med økt bemanning.
3. Prosjektet «fra leie til eie» vurderes utvidet i løpet av perioden
4. Kommunestyret viser til endringer i pasient- og brukerrettighetsloven §2-1 bokstav D og ber om en
oversikt over kommunens arbeid og retningslinjer for BPA og en vurdering om det er et behov for
opprettelse av en BPA – koordinator.
Familie- og barnevern
5. Midler avsatt til barnevern fordeles på følgende måte. « Tiltak i, og utenfor hjemmet
6. Kommunestyret ber om at arbeidet med å få etablert «familiens hus» i Søgne intensiveres vurderes
oppstart i løpet av 2018. Kommunestyret mener dette vil bidra til at enheter som arbeider inn mot
familier øker sitt tverrfaglige samarbeid.

Felles skole:
7. Det foretas en kartlegging om skolene er riktig budsjettert i forhold til faglige og sosiale utfordringer
blant enkeltelever. Det etableres fra 2018 en post under felles skole, der skolene kan tildeles
ytterligere midler dersom oppvekstkontoret mener dette er hensiktsmessig.
Gebyrer:
8. Rådmannen bes om å fremlegge en sak der det gis en oversikt over leieforhold og leieinntekter på
kommunal grunn

Kommunikasjon og trafikksikkerhet:
9. «Trafikksikker kommune» er en sertifiseringsordning i regi av trygg trafikk som bør kunne
gjennomføres innenfor gjeldende budsjett. Det bes om at rådmannen vurdere dette
10. Det bes om å utrede en sak om hvordan mobil- og bredbåndsdekningen i kommunen kan forbedres
Klima og miljø:
11. Rådmannen bes å vurdere om kommunen har de nødvendige ressursene til å oppnå nasjonale miljø
og klimamålsetninger i arbeidet med rulleringen av kommuneplanen.
12. Rådmannen bes om å legge frem status/måloppnåelse av gjeldende miljø og ressursplan i kommunens
årsrapport.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2016
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling:


Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for
2017 i økonomiplanen 2017-2020 er kommunens årsbudsjett for 2017.



Kommunestyret vedtar å skrive ut eiendomsskatt i hele Søgne kommune i 2017, med 2
promille av takstgrunnlaget på hver eiendom med reduksjonsfaktor på 15% og 800 000
kroner i bunnfradrag.



Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for
innkreving av skatt i budsjettåret 2017.



Kommunestyret vedtar å oppta lån til investeringer ihht. tabell 2A i saksfremstillingen.
Låneopptak for å finansiere investeringer i budsjettet for 2017 utgjør 34 930 000 kroner. I
tillegg til ovennevnte lån opptas lån i Husbanken til startlån for videre utlån med 10 000 000
kroner.



Rådmannen gis fullmakt til å fastsette satser for finansiering av ikke-kommunale barnehager i
tråd med Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager.

Endringer sammenlignet med rådmannens forslag, vedtatt i formannskapet:
NR

Tiltak/enhet

Reduksjon i forhold til rådmannens forslag
1
Budsjettskjema 1 A redusert avdrag
2
Budsjettskjema 1 A, redusert netto driftsresultat
3
SUM reduksjon
Økninger i forhold til rådmannens forslag
4
Budsjettskjema 1A økte renter
5
8.9 Kulturenheten
6
8.10 Felles oppvekst, SLT/oppvekstrådgiver
7
8.10 Felles oppvekst, integrering i skolen
8
8.10 Felles oppvekst, vikarpott til barnehagene

2017

2018

2019

2020

1600
1400
3000

2100
2250
4350

1075
1675
2750

2100
650
2750

100
400
300
250

1000
100
500
300
250

100
500
300
250

100
500
300
250

9
10
11
12
13
14
15
16
17

8.11 NAV, På an igjen
8.13 Helse, helsestasjon og skolehelsetjeneste
8.14 Institusjon, renhold og bemanning
8.15 Hjemmetjenester,dagsenteret
8.16 Enhet for livsmestring, RUS
8.24 Fellesutgifter, tilskudd
8.24 Fellesutgifter, trossamfunn
8.24 Klimakampanjer
SUM økninger

Med endringer
Netto driftsresultat
18

300
400
300
350
200
150
200
50
3000

300
400
300
600
200
150
200
50
4350

300
400
300

300
400
300

200
150
200
50
2750

200
150
200
50
2750

2017
9300

2018
9050

2019
5325

2020
2050

Beskrivelse:
1
Det reduseres i avsetninger til avdrag. Dette som et resultat av at ny ungdomsskole på Tangvall
vil bli skyvet ut i tid i forhold til rådmannens forslag dersom denne bygges samtidig med ny
videregående. Dersom årsregnskaper hvert år viser et større driftsresultat enn budsjettert kan
deler benyttes til å betale ned på avdrag
2
Driftsresultatet reduseres i forhold til rådmannens forslag. Det betyr at det i løpet av
økonomiplanen overføres 25,7 millioner til investeringsbudsjettet mot rådmannens forslag som
innebærer en overførsel på kr 31,7 mill.
3
Total reduksjon i forhold til rådmannens forslag
4
Det budsjetteres med økte renter i 2018 ettersom ny barnehage fremskyves fra 2019
5
Kulturenheten får økte overføringer for å øke tilskudd til lag og foreninger som prioriterer
fattigdomstiltak
6
Det opprettes en ny rådgiverstilling i oppvekstsektoren med SLT funksjon. Dette vil løfte SLT
funksjonen betraktelig, samt man får en overordnet rolle i rådmannens stab.
7
Tangvall skole har fått oppgaven med å integrere nye flyktninger som kommer til Søgne etter at
kommunen vedtok å ikke sende elever til mottaksskolen i Kristiansand. I tillegg skal det følge
nærskoleprinsippet på barneskolenivå. I rådmannens forslag vil dette hovedsakelig dekkes av
skolens ordinære budsjetter. Det avsettes økte midler til formålet slik at rådmannens forslag
styrkes med 300.000
8
Det opprettes en pott på 250.000 som er tenk å dekke vikarutgifter i barnehagene.
Oppvekstkontoret tildeler
9
«På an igjen» legges ikke ned i 2017. Det foretas en evaluering der effekten og resultatene av
tiltaket de siste årene fremkommer. Dersom «På an igjen» vedtas nedlagt i 2018 skal de frigjorte
midlene benyttes innen samme målgruppe.
10
Helsestasjonen og skolehelsetjenesten styrkes, i tillegg skal det søkes om statlige midler som
annonsert i rådmannens budsjettforslag. Rådmannen legger opp til en videreføring av dagens
drift dersom kommunen tildeles statlige tilskudd fullt ut, mens dette forslaget gir en reell økning
på 400.000
11
Enhet for institusjonstjenester får økte stillingsressurser på til sammen 700.000 hvert år.
Rådmannens opprinnelige forslag innebærer en økning på 400.000. Økningen skal inkludere mer
til renhold og bemanning.
12
Enhet for hjemmetjenester får økte ressurser til dagsenteret. Rådmannen foreslår en økning i
2018 med utvidet åpningstid i 2019. Forslaget innebærer det samme, men fremskyves til 2017.
13
Enhet for livsmestring får økte ressurser til rustiltak. Det fremlegges en sak der det fremkommer
hvordan kommunen kan øke sitt engasjement ovenfor ideelle organisasjoner som arbeider med
rus.
14
Felleskostnader økes og benyttes som tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke
om støtte. Det fremlegges en sak der kriterier vedtas. Mål er at organisasjoner som driver frivillig
arbeid innen områdene integrering psykisk helse og eldre prioriteres. Formannskapet får ansvar
med tildelinger.
15
Midler til trossamfunn øker med 200.000 i forhold til rådmannens forslag.
16
Det settes av kr 50.000 til årlige klimakampanjer.
17
Viser totale økninger i forhold til rådmannens forslag

18

Netto driftsresultat. Dette innebærer en reduksjon i overføringer til investeringsbudsjettet
gjennom økonomiplanperioden fra rådmannens 31,7 til 25,7 mill, en differanse på kr 6 millioner

Endringer til investeringsbudsjettet:
Reduksjon i forhold til rådmannens forslag
Redusert overføring fra drift
Nr.
1
2
3
4

Tiltak
Investering ulike boligformål
Ny barnehage
Ny barnehage
SUM

Økninger i forhold til rådmannens forslag:
Nr. Tiltak
5
Ny barnehage
6
Uteområder barnehager
7
Kjøp av solcelleanlegg, rådhuset
8
SUM

1400

2250

1675

650

2017
400

2018
2250

2019
1675
30000

2020
650

1000
2400

2250

30000

2018
30000

2019

2017
800
200
1000

2020

30000

Beskrivelse:
10

11
12

13
14
15
16
17
18

Det settes av en årlig ramme for investeringer i ulike boligformål. Kommunestyret kan selv
justere på de årlige rammene dersom behovet skulle gå ut over rammen det enkelte år, men
innenfor totalen. Det er en reduksjon i forhold til rådmannens forslag på fem millioner til
sammen i løpet av økonomiplanperioden. Det settes av totalt 19 millioner til kjøp av boliger frem
til 2020.
Ny barnehage bygges i 2018, og 30 millioner fremskyndes til 2018 og reduseres derfor i
økonomiplanens tabell for 2019.
Det er avsatt 5 millioner til tomtekjøp for ny barnehage i 2017. Denne reduseres til 3 millioner.
Det tilstrebes om å få til avtaler med private bedrifter om tomtekjøp.
Det foretas en reduksjon på investeringsbudsjettet i forhold til rådmannens forslag ettersom det
overføres mindre fra driftsbudsjettet og endringer i prioriteringer.
Ny barnehage som planlegges i 2019 fremskyves til 2018. Det er satt av 1 million til renteutgifter
i 2018 i forslag til driftsbudsjett, post 6
Midler til uteområder i kommunens barnehager økes med 800.000 i 2017, totalt 3,25 millioner i
2017 og 2018.
Det settes av kr. 200.000 i 2017 til anskaffelse av solcellepanel til rådhustaket. Vil kunne gi
reduksjon av strømforbruk. Det fremmes en sak
Totale økninger i forhold til rådmannens forslag i 2017 økes med 1 millioner.
Sum av de prioriterte endringene, det viser økninger i forhold til rådmannens forslag de enkelte
år og er dekket inn i tabellen over.

Verbalforslag:
Helse, rus og livsmestring:

1. Kommunestyret ber om at det fremlegges en sak der samhandlingsreformen innen rus og
psykiatri beskrives, og hvordan kommunen kan løse denne i 2017. Det bes om at det
fremlegges ulike alternativer som konkretiserer ulike løsninger.
2. Det fremmes en sak der det vurderes å bygge nye nødboliger i samarbeid med Songdalen,
eksempelvis på Birkeli. Stausland skal i hovedsak ikke benyttes til nødboliger, med vurderes
utvidet til ettervernsboliger med økt bemanning.
3. Prosjektet «fra leie til eie» vurderes utvidet i løpet av perioden

4. Kommunestyret viser til endringer i pasient- og brukerrettighetsloven §2-1 bokstav D og ber
om en oversikt over kommunens arbeid og retningslinjer for BPA og en vurdering om det er
et behov for opprettelse av en BPA – koordinator.
Familie- og barnevern
5. Midler avsatt til barnevern fordeles på følgende måte. « Tiltak i, og utenfor hjemmet
6. Kommunestyret ber om at arbeidet med å få etablert «familiens hus» i Søgne intensiveres
vurderes oppstart i løpet av 2018. Kommunestyret mener dette vil bidra til at enheter som
arbeider inn mot familier øker sitt tverrfaglige samarbeid.

Felles skole:
7. Det foretas en kartlegging om skolene er riktig budsjettert i forhold til faglige og sosiale
utfordringer blant enkeltelever. Det etableres fra 2018 en post under felles skole, der skolene
kan tildeles ytterligere midler dersom oppvekstkontoret mener dette er hensiktsmessig.
Gebyrer:
8. Rådmannen bes om å fremlegge en sak der det gis en oversikt over leieforhold og
leieinntekter på kommunal grunn
Kommunikasjon og trafikksikkerhet:
9. «Trafikksikker kommune» er en sertifiseringsordning i regi av trygg trafikk som bør kunne
gjennomføres innenfor gjeldende budsjett. Det bes om at rådmannen vurdere dette
10. Det bes om å utrede en sak om hvordan mobil- og bredbåndsdekningen i kommunen kan
forbedres
Klima og miljø:
11. Rådmannen bes å vurdere om kommunen har de nødvendige ressursene til å oppnå nasjonale
miljø og klimamålsetninger i arbeidet med rulleringen av kommuneplanen.
12. Rådmannen bes om å legge frem status/måloppnåelse av gjeldende miljø og ressursplan i
kommunens årsrapport.

Repr. Eikeland (FRP) fremmet korrigert fellesforslag sammenlignet med innstillingen fra formannskapet på
vegne av (AP, FRP, V, SP, SV og MDG):

NR

Tiltak/enhet

Reduksjon i forhold til rådmannens forslag
1
Budsjettskjema 1 A redusert avdrag
2
Budsjettskjema 1 A, redusert netto driftsresultat
3
SUM reduksjon
Økninger i forhold til rådmannens forslag
4
Budskjettskjema 1A, økte renter
5
8.2 Barnehage
6
8.9 Kulturenheten
7
8.10 Felles oppvekst, SLT/oppvekstrådgiver
8
8.10 Felles oppvekst, integrering i skolen
9
8.11 NAV, På an igjen

2017

2018

2019

2020

1600
1400
3000

2100
2250
4350

1075
1675
2750

2100
650
2750

250
100
400
300
300

1000
250
100
500
300
300

250
100
500
300
300

250
100
500
300
300

10
11
12
13
14
15
16
17

8.13 Helse, frie midler
8.14 Institusjon, renhold og bemanning
8.15 Hjemmetjenester,dagsenteret
8.16 Enhet for livsmestring, RUS
8.24 Fellesutgifter, tilskudd
8.24 Fellesutgifter, trossamfunn
8.24 Klimakampanjer
SUM økninger

Med endringer
Netto driftsresultat
18

400
300
350
200
150
200
50
3000

400
300
600
200
150
200
50
4350

400
300

400
300

200
150
200
50
2750

200
150
200
50
2750

2017
9300

2018
9050

2019
5325

2020
2050

Beskrivelse:

1

Det reduseres i avsetninger til avdrag. Dette som et resultat av at ny ungdomsskole på
Tangvall vil bli skyvet ut i tid i forhold til rådmannens forslag dersom denne bygges
samtidig med ny videregående. Dersom årsregnskaper hvert år viser et større
driftsresultat enn budsjettert kan deler benyttes til å betale ned på avdrag

2

Driftsresultatet reduseres i forhold til rådmannens forslag. Det betyr at det i løpet av
økonomiplanen overføres 25,7 millioner til investeringsbudsjettet mot rådmannens
forslag som innebærer en overførsel på kr 31,7 mill.

3

Total reduksjon i forhold til rådmannens forslag

4

Det budsjetteres med økte renter i 2018 ettersom ny barnehage fremskyves fra 2019

5

Barnehager får tildelt 250.000 som en «vikarpott» som dekker bemanning ved deltakelse
på kurs/fagsamlinger eller ved sykdom. Enhetsleder tildeler ved behov

6

Kulturenheten får økte overføringer for å øke tilskudd hovedsakelig til lag og foreninger
som prioriterer fattigdomstiltak

7

Det opprettes en ny rådgiverstilling i oppvekstsektoren med SLT funksjon. Dette vil løfte
SLT funksjonen betraktelig, samt man får en overordnet rolle i rådmannens stab.

8

Tangvall skole har fått oppgaven med å integrere nye flyktninger som kommer til Søgne
etter at kommunen vedtok å ikke sende elever til mottaksskolen i Kristiansand. I tillegg
skal det følge nærskoleprinsippet på barneskolenivå. I rådmannens forslag vil dette
hovedsakelig dekkes av skolens ordinære budsjetter. Det avsettes økte midler til formålet
slik at rådmannens forslag styrkes med 300.000

9

«På an igjen» legges ikke ned i 2017. Det foretas en evaluering der effekten og
resultatene av tiltaket de siste årene fremkommer. Dersom «På an igjen» vedtas nedlagt i
2018 skal de frigjorte midlene benyttes innen samme målgruppe.

10

Enhet for helse styrkes med 400.000 i frie midler. Se verbalforslag om de midler
rådmannen foreslås søkt om

11

Enhet for institusjonstjenester får økte stillingsressurser på til sammen 700.000 hvert år.
Rådmannens opprinnelige forslag innebærer en økning på 400.000. Økningen skal
inkludere mer til renhold og bemanning.

12

Enhet for hjemmetjenester får økte ressurser til dagsenteret. Rådmannen foreslår en
økning i 2018 med utvidet åpningstid i 2019. Forslaget innebærer det samme, men
fremskyves til 2017.

13

Enhet for livsmestring får økte ressurser til rustiltak. Det fremlegges en sak der det
fremkommer hvordan kommunen kan øke sitt engasjement ovenfor ideelle organisasjoner
som arbeider med rus.

14

Felleskostnader økes og benyttes som tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner
kan søke om støtte. Det fremlegges en sak der kriterier vedtas. Mål er at organisasjoner
som driver frivillig arbeid innen områdene integrering, psykisk helse og eldre prioriteres.
Formannskapet får ansvar med tildelinger.

15

Midler til trossamfunn øker med 200.000 i forhold til rådmannens forslag.

16

Det settes av kr 50.000 til årlige klimakampanjer.

17

Viser totale økninger i forhold til rådmannens forslag

18

Netto driftsresultat. Dette innebærer en reduksjon i overføringer til investeringsbudsjettet
gjennom økonomiplanperioden fra rådmannens 31,7 til 25,7 mill, en differanse på kr 6
millioner

Endringer til investeringsbudsjettet:
Reduksjon i forhold til rådmannens forslag
Redusert overføring fra drift

1400

2250

1675

650

Nr.
1
2
3

2017
1400
1000
2400

2018
2250

2019
1675
30000
31675

2020
650

2017

2018
30000

2019

2020

Tiltak
Investering ulike boligformål
Ny barnehage, reduksjon
SUM

Økninger i forhold til rådmannens forslag:
Nr. Tiltak
4
Ny barnehage
5
Uteområder barnehager
6
Kjøp av solcelleanlegg, rådhuset
7
SUM

800
200
1000

2250

650

30000

Beskrivelse:

10

Det settes av en årlig ramme for investeringer i ulike boligformål. Kommunestyret kan
selv justere på de årlige rammene dersom behovet skulle gå ut over rammen det enkelte
år, men innenfor totalen. Det er en reduksjon i forhold til rådmannens forslag på fem
millioner til sammen i løpet av økonomiplanperioden. Det settes av totalt 19 millioner til
kjøp av boliger frem til 2020.

11

Det er avsatt 5 millioner til tomtekjøp for ny barnehage i 2017. Denne reduseres til 4
millioner. Det tilstrebes om å få til avtaler med private bedrifter om tomtekjøp

12

Det foretas en reduksjon på investeringsbudsjettet i forhold til rådmannens forslag
ettersom det overføres mindre fra driftsbudsjettet og endringer i prioriteringer.

13

Ny barnehage som planlegges i 2019 fremskyves til 2018. Det er satt av 1 million til
renteutgifter i 2018 i forslag til driftsbudsjett, post 4

14

Midler til uteområder i kommunens barnehager økes med 800.000 i 2017, totalt 3,25
millioner i 2017 og 2018.

15

Det settes av kr. 200.000 i 2017 til anskaffelse av solcellepanel til rådhustaket. Vil kunne
gi reduksjon av strømforbruk. Det fremmes en sak

16

Sum av de prioriterte endringene, det viser økninger i forhold til rådmannens forslag de
enkelte år og er dekket inn i tabellen over.

Verbalforslag:
Helse, rus og livsmestring:

1 Kommunestyret ber om at det fremlegges en sak der samhandlingsreformen innen rus og
psykiatri beskrives, og hvordan kommunen kan løse denne i 2017. Det bes om at det
fremlegges ulike alternativer som konkretiserer ulike løsninger.
2 Det fremmes en sak der det vurderes å bygge nye nødboliger i samarbeid med Songdalen,
eksempelvis på Birkeli. Stausland skal i hovedsak ikke benyttes til nødboliger, med vurderes
utvidet til ettervernsboliger med økt bemanning.
3 Prosjektet «fra leie til eie» vurderes utvidet i løpet av perioden
4 Kommunestyret viser til endringer i pasient- og brukerrettighetsloven §2-1 bokstav D og ber
om en oversikt over kommunens arbeid og retningslinjer for BPA og en vurdering om det er
et behov for opprettelse av en BPA – koordinator.
5 Dersom kommunen ikke får tildelt øremerkede midler til helsesøster og skolehelsetjenester
fremmes det en sak om justerte rammer til helseenheten i tertialrapporten

Familie- og barnevern

6 Midler avsatt til barnevern fordeles på følgende måte. «Tiltak i, og utenfor hjemmet
7 Kommunestyret ber om at arbeidet med å få etablert «familiens hus» i Søgne intensiveres
vurderes oppstart i løpet av 2018. Kommunestyret mener dette vil bidra til at enheter som
arbeider inn mot familier øker sitt tverrfaglige samarbeid.
Felles skole:

8 Det foretas en kartlegging om skolene er riktig budsjettert i forhold til faglige og sosiale
utfordringer blant enkeltelever. Det etableres fra 2018 en post under felles skole, der skolene
kan tildeles ytterligere midler dersom oppvekstkontoret mener dette er hensiktsmessig.
Gebyrer:

9 Rådmannen bes om å fremlegge en sak der det gis en oversikt over leieforhold og
leieinntekter på kommunal grunn.
Kommunikasjon og trafikksikkerhet:

10 «Trafikksikker kommune» er en sertifiseringsordning i regi av trygg trafikk som bør kunne
gjennomføres innenfor gjeldende budsjett. Det bes om at det fremmes en sak om dette.
11 Det bes om å utrede en sak om hvordan mobil- og bredbåndsdekningen i kommunen kan
forbedres
Klima og miljø:

1

Rådmannen bes å vurdere om kommunen har de nødvendige ressursene til å oppnå
nasjonale miljø og klimamålsetninger i arbeidet med rulleringen av kommuneplanen.

2
3

Rådmannen bes om å legge frem status/måloppnåelse av gjeldende miljø og ressursplan i
kommunens årsrapport.
For å få et mer robust fagmiljø, bes rådmannen om å vurdere behovet for å styrke
fagfeltet landbruksforvaltning, eventuelt et samarbeid med omkringliggende kommuner

Repr. Lohne (H) ba om at følgende protokollføres:
For å sikre at evt. innkomne forslag etter at økonomiplan og årsbudsjett har vært ute til offentlig
ettersyn, bør kommunestyrets møte som skal vedta økonomiplan og budsjett avvikles en rimelig tid
etter at høringsfristen er utløpt

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Formannskapets innstilling med endringer i fellesforslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

Vedtak:


Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for
2017 i økonomiplanen 2017-2020 er kommunens årsbudsjett for 2017.



Kommunestyret vedtar å skrive ut eiendomsskatt i hele Søgne kommune i 2017, med 2
promille av takstgrunnlaget på hver eiendom med reduksjonsfaktor på 15% og 800 000
kroner i bunnfradrag.



Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for
innkreving av skatt i budsjettåret 2017.



Kommunestyret vedtar å oppta lån til investeringer ihht. tabell 2A i saksfremstillingen.
Låneopptak for å finansiere investeringer i budsjettet for 2017 utgjør 34 930 000 kroner. I
tillegg til ovennevnte lån opptas lån i Husbanken til startlån for videre utlån med 10 000 000
kroner.



Rådmannen gis fullmakt til å fastsette satser for finansiering av ikke-kommunale barnehager i
tråd med Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager.

Endringer sammenlignet med rådmannens forslag, vedtatt i formannskapet:
NR

Tiltak/enhet

2017

2018

2019

2020

Reduksjon i forhold til rådmannens forslag
1
Budsjettskjema 1 A redusert avdrag
2
Budsjettskjema 1 A, redusert netto driftsresultat
3
SUM reduksjon

1600
1400
3000

2100
2250
4350

1075
1675
2750

2100
650
2750

Økninger i forhold til rådmannens forslag
4
Budskjettskjema 1A, økte renter
5
8.2 Barnehage
6
8.9 Kulturenheten
7
8.10 Felles oppvekst, SLT/oppvekstrådgiver
8
8.10 Felles oppvekst, integrering i skolen
9
8.11 NAV, På an igjen

250
100
400
300
300

1000
250
100
500
300
300

250
100
500
300
300

250
100
500
300
300

10
11
12
13
14
15
16
17

8.13 Helse, frie midler
8.14 Institusjon, renhold og bemanning
8.15 Hjemmetjenester,dagsenteret
8.16 Enhet for livsmestring, RUS
8.24 Fellesutgifter, tilskudd
8.24 Fellesutgifter, trossamfunn
8.24 Klimakampanjer
SUM økninger

Med endringer
Netto driftsresultat
18

400
300
350
200
150
200
50
3000

400
300
600
200
150
200
50
4350

400
300

400
300

200
150
200
50
2750

200
150
200
50
2750

2017
9300

2018
9050

2019
5325

2020
2050

Beskrivelse:

1. Det reduseres i avsetninger til avdrag. Dette som et resultat av at ny ungdomsskole på
Tangvall vil bli skyvet ut i tid i forhold til rådmannens forslag dersom denne bygges
samtidig med ny videregående. Dersom årsregnskaper hvert år viser et større
driftsresultat enn budsjettert kan deler benyttes til å betale ned på avdrag
2. Driftsresultatet reduseres i forhold til rådmannens forslag. Det betyr at det i løpet av
økonomiplanen overføres 25,7 millioner til investeringsbudsjettet mot rådmannens
forslag som innebærer en overførsel på kr 31,7 mill.
3. Total reduksjon i forhold til rådmannens forslag
4. Det budsjetteres med økte renter i 2018 ettersom ny barnehage fremskyves fra 2019
5. Barnehager får tildelt 250.000 som en «vikarpott» som dekker bemanning ved deltakelse
på kurs/fagsamlinger eller ved sykdom. Enhetsleder tildeler ved behov
6. Kulturenheten får økte overføringer for å øke tilskudd hovedsakelig til lag og foreninger
som prioriterer fattigdomstiltak
7. Det opprettes en ny rådgiverstilling i oppvekstsektoren med SLT funksjon. Dette vil løfte
SLT funksjonen betraktelig, samt man får en overordnet rolle i rådmannens stab.
8. Tangvall skole har fått oppgaven med å integrere nye flyktninger som kommer til Søgne
etter at kommunen vedtok å ikke sende elever til mottaksskolen i Kristiansand. I tillegg
skal det følge nærskoleprinsippet på barneskolenivå. I rådmannens forslag vil dette
hovedsakelig dekkes av skolens ordinære budsjetter. Det avsettes økte midler til formålet
slik at rådmannens forslag styrkes med 300.000
9. «På an igjen» legges ikke ned i 2017. Det foretas en evaluering der effekten og
resultatene av tiltaket de siste årene fremkommer. Dersom «På an igjen» vedtas nedlagt
i 2018 skal de frigjorte midlene benyttes innen samme målgruppe.
10. Enhet for helse styrkes med 400.000 i frie midler. Se verbalforslag om de midler
rådmannen foreslås søkt om
11. Enhet for institusjonstjenester får økte stillingsressurser på til sammen 700.000 hvert år.
Rådmannens opprinnelige forslag innebærer en økning på 400.000. Økningen skal
inkludere mer til renhold og bemanning.
12. Enhet for hjemmetjenester får økte ressurser til dagsenteret. Rådmannen foreslår en
økning i 2018 med utvidet åpningstid i 2019. Forslaget innebærer det samme, men
fremskyves til 2017.

13. Enhet for livsmestring får økte ressurser til rustiltak. Det fremlegges en sak der det
fremkommer hvordan kommunen kan øke sitt engasjement ovenfor ideelle organisasjoner
som arbeider med rus.
14. Felleskostnader økes og benyttes som tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner
kan søke om støtte. Det fremlegges en sak der kriterier vedtas. Mål er at organisasjoner
som driver frivillig arbeid innen områdene integrering, psykisk helse og eldre prioriteres.
Formannskapet får ansvar med tildelinger.
15. Midler til trossamfunn øker med 200.000 i forhold til rådmannens forslag.
16. Det settes av kr 50.000 til årlige klimakampanjer.
17. Viser totale økninger i forhold til rådmannens forslag
18. Netto driftsresultat. Dette innebærer en reduksjon i overføringer til investeringsbudsjettet
gjennom økonomiplanperioden fra rådmannens 31,7 til 25,7 mill, en differanse på kr 6
millioner
Endringer til investeringsbudsjettet:
Reduksjon i forhold til rådmannens forslag
Redusert overføring fra drift

1400

2250

1675

650

Nr.
1
2
3

2017
1400
1000
2400

2018
2250

2019
1675
30000
31675

2020
650

2017

2018
30000

2019

2020

Tiltak
Investering ulike boligformål
Ny barnehage, reduksjon
SUM

Økninger i forhold til rådmannens forslag:
Nr. Tiltak
4
Ny barnehage
5
Uteområder barnehager
6
Kjøp av solcelleanlegg, rådhuset
7
SUM

800
200
1000

2250

650

30000

Beskrivelse:

1. Det settes av en årlig ramme for investeringer i ulike boligformål. Kommunestyret kan
selv justere på de årlige rammene dersom behovet skulle gå ut over rammen det enkelte
år, men innenfor totalen. Det er en reduksjon i forhold til rådmannens forslag på fem
millioner til sammen i løpet av økonomiplanperioden. Det settes av totalt 19 millioner til
kjøp av boliger frem til 2020.
2. Det er avsatt 5 millioner til tomtekjøp for ny barnehage i 2017. Denne reduseres til 4
millioner. Det tilstrebes om å få til avtaler med private bedrifter om tomtekjøp
3. Det foretas en reduksjon på investeringsbudsjettet i forhold til rådmannens forslag
ettersom det overføres mindre fra driftsbudsjettet og endringer i prioriteringer.
4. Ny barnehage som planlegges i 2019 fremskyves til 2018. Det er satt av 1 million til
renteutgifter i 2018 i forslag til driftsbudsjett, post 4
5. Midler til uteområder i kommunens barnehager økes med 800.000 i 2017, totalt 3,25
millioner i 2017 og 2018.
6. Det settes av kr. 200.000 i 2017 til anskaffelse av solcellepanel til rådhustaket. Vil kunne
gi reduksjon av strømforbruk. Det fremmes en sak

7. Sum av de prioriterte endringene, det viser økninger i forhold til rådmannens forslag de
enkelte år og er dekket inn i tabellen over.
Verbalforslag:
Helse, rus og livsmestring:

1. Kommunestyret ber om at det fremlegges en sak der samhandlingsreformen innen rus og
psykiatri beskrives, og hvordan kommunen kan løse denne i 2017. Det bes om at det
fremlegges ulike alternativer som konkretiserer ulike løsninger.
2. Det fremmes en sak der det vurderes å bygge nye nødboliger i samarbeid med Songdalen,
eksempelvis på Birkeli. Stausland skal i hovedsak ikke benyttes til nødboliger, med
vurderes utvidet til ettervernsboliger med økt bemanning.
3. Prosjektet «fra leie til eie» vurderes utvidet i løpet av perioden
4. Kommunestyret viser til endringer i pasient- og brukerrettighetsloven §2-1 bokstav D og
ber om en oversikt over kommunens arbeid og retningslinjer for BPA og en vurdering om
det er et behov for opprettelse av en BPA – koordinator.
5. Dersom kommunen ikke får tildelt øremerkede midler til helsesøster og
skolehelsetjenester fremmes det en sak om justerte rammer til helseenheten i
tertialrapporten

Familie- og barnevern

6. Midler avsatt til barnevern fordeles på følgende måte. «Tiltak i, og utenfor hjemmet
7. Kommunestyret ber om at arbeidet med å få etablert «familiens hus» i Søgne intensiveres
vurderes oppstart i løpet av 2018. Kommunestyret mener dette vil bidra til at enheter som
arbeider inn mot familier øker sitt tverrfaglige samarbeid.
Felles skole:

8. Det foretas en kartlegging om skolene er riktig budsjettert i forhold til faglige og sosiale
utfordringer blant enkeltelever. Det etableres fra 2018 en post under felles skole, der
skolene kan tildeles ytterligere midler dersom oppvekstkontoret mener dette er
hensiktsmessig.
Gebyrer:

9. Rådmannen bes om å fremlegge en sak der det gis en oversikt over leieforhold og
leieinntekter på kommunal grunn.
Kommunikasjon og trafikksikkerhet:

10. «Trafikksikker kommune» er en sertifiseringsordning i regi av trygg trafikk som bør
kunne gjennomføres innenfor gjeldende budsjett. Det bes om at det fremmes en sak om
dette.
11. Det bes om å utrede en sak om hvordan mobil- og bredbåndsdekningen i kommunen kan
forbedres
Klima og miljø:

12. Rådmannen bes å vurdere om kommunen har de nødvendige ressursene til å oppnå
nasjonale miljø og klimamålsetninger i arbeidet med rulleringen av kommuneplanen.
13. Rådmannen bes om å legge frem status/måloppnåelse av gjeldende miljø og ressursplan i
kommunens årsrapport.
14. For å få et mer robust fagmiljø, bes rådmannen om å vurdere behovet for å styrke
fagfeltet landbruksforvaltning, eventuelt et samarbeid med omkringliggende kommuner

PS 93/16 Vurdering av samlokalisering av ny ungdomsskole og ny videregående
skole på Tangvall.
Rådmannens forslag til vedtak:
Videre planlegging av nyttskolesenter på Tangvall tar utgangspunkt i modell 2 "Felles hjerte", slik
denne er beskrevet i saksfremlegget.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 23.11.2016
Behandling:
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Videre planlegging av nyttskolesenter på Tangvall tar utgangspunkt i modell 2 "Felles hjerte", slik denne er
beskrevet i saksfremlegget.

Saksprotokoll i Formannskapet - 30.11.2016
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
Videre planlegging av nyttskolesenter på Tangvall tar utgangspunkt i modell 2 "Felles hjerte", slik denne er
beskrevet i saksfremlegget.

Ordfører Hilde (AP) fremmet forslag:
Videre planlegging av nyttskolesenter på Tangvall tar primært utgangspunkt i modell 2 "Felles hjerte", slik
denne er beskrevet i saksfremlegget, subsidiert modell «Felles ryggrad».

Ordføreren s forslag enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Videre planlegging av nyttskolesenter på Tangvall tar primært utgangspunkt i modell 2 "Felles hjerte", slik
denne er beskrevet i saksfremlegget, subsidiert modell «Felles ryggrad».

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2016
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
Videre planlegging av nyttskolesenter på Tangvall tar primært utgangspunkt i modell 2 "Felles hjerte", slik
denne er beskrevet i saksfremlegget, subsidiert modell «Felles ryggrad»
Repr. Kjær (SV) fremmet forslag:
Foreslår «Felles ryggrad» p.g.a. Fylkestingets vedtak.
Votering:
Formannskapets innstilling satt opp mot SV sitt forslag. Formannskapets innstilling vedtatt med 26 mot 1
(SV) stemme.

Vedtak:
Videre planlegging av nyttskolesenter på Tangvall tar primært utgangspunkt i modell 2 "Felles hjerte",
slik denne er beskrevet i saksfremlegget, subsidiert modell «Felles ryggrad».

PS 94/16 Rullering av idrettens handlingsprogram 2017-2020
Rådmannens forslag til vedtak:
1.
Kommunestyret slutter seg til forslaget til handlingsprogram 2017-2020 for idrettsanlegg i
Søgne hva angår ordinære anlegg og nærmiljøanlegg som ønskes realisert, samt
prioriteringsrekkefølgen av disse.
2.
Kommunestyret yter følgende idrettsplantilskudd for 2017:
Rehabilitering av kunstgressbane 1 kr 1.800.000 (gjentatt fra 2016)
Skytebaner med standplass kr 400.000 (gjentatt fra 2016)
Skytterklubbhus kr 100.000 (gjentatt fra 2016)
Trialklubblager kr 66.000
Skiskytteranlegg Sandripheia kr 376.000
Myggis ballbinge kr 55.000
Fåmyra balløkke kr 25.000.
3.
Kommunestyret ber om at fylkeskommunen utbetaler spillemidler (oppgitt i ca kr beløp) til
Søgne for 2017 i denne prioriterte rekkefølgen:
Ordinære anlegg:
1. Rehabilitering ventilasjonsanlegg Nygårdshallen kr 623.000.

2. Rehabilitering kunstgressbane1 kr 901.000.
3. Idrettshall Lunde kr 5.500.000
4. Sosialt rom Lundehallen kr 400.000
5. Skytebaner med standplass kr 782.000
6. Skytterklubbhus kr 669.000.
Nærmiljøanlegg:
1. Myggis ballbinge kr 154.000
2. 13 stk. skoleanlegg til sammen kr 2.674.000
3. Tauaktivitetsanlegg kr 200.000.
4.
Når det gis kommunale tilskudd til lag og foreninger som bygger sine egne anlegg, skal det
kommunale tilskuddet ses i sammenheng med momskompensasjonen som utbygger
oppnår.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 23.11.2016

PS 53/16 Rullering av idrettens handlingsprogram 2017-2020
Rådmannens forslag til vedtak:
1.
Kommunestyret slutter seg til forslaget til handlingsprogram 2017-2020 for idrettsanlegg i Søgne
hva angår ordinære anlegg og nærmiljøanlegg som ønskes realisert, samt prioriteringsrekkefølgen av
disse.
2.
Kommunestyret yter følgende idrettsplantilskudd for 2017:
Rehabilitering av kunstgressbane 1 kr 1.800.000 (gjentatt fra 2016)
Skytebaner med standplass kr 400.000 (gjentatt fra 2016)
Skytterklubbhus kr 100.000 (gjentatt fra 2016)
Trialklubblager kr 66.000
Skiskytteranlegg Sandripheia kr 376.000
Myggis ballbinge kr 55.000
Fåmyra balløkke kr 25.000.
3.
Kommunestyret ber om at fylkeskommunen utbetaler spillemidler (oppgitt i ca kr beløp) til Søgne
for 2017 i denne prioriterte rekkefølgen:
Ordinære anlegg:
1. Rehabilitering ventilasjonsanlegg Nygårdshallen kr 623.000.
2. Rehabilitering kunstgressbane1 kr 901.000.
3. Idrettshall Lunde kr 5.500.000
4. Sosialt rom Lundehallen kr 400.000
5. Skytebaner med standplass kr 782.000
6. Skytterklubbhus kr 669.000.
Nærmiljøanlegg:

1. Myggis ballbinge kr 154.000
2. 13 stk. skoleanlegg til sammen kr 2.674.000
3. Tauaktivitetsanlegg kr 200.000.
4.
Når det gis kommunale tilskudd til lag og foreninger som bygger sine egne anlegg, skal det
kommunale tilskuddet ses i sammenheng med momskompensasjonen som utbygger oppnår.
Repr. Lohne (H) fremmet følgende 2 tilleggsforslag:
 Kroner 376 000 til skiskytteranlegg på Sandripheia fritidspark utbetales under forutsetning av at
anlegget realiseres/ fullfinansieres.
 Idrettsrådets representant deltar i planarbeidet vedrørende detaljregulering av nytt skolesenter på
Tangvall.
Repr. Fardal (H) og repr. Lieng (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag:
 Tjenesteutvalget foreslår å avsette kr. 300 000,- ekstra til Søgne skytterlag. Det avsettes kr. 50 000 til
Høllen Vel for oppgradering/ opprustning av lekepark/ akebakke. Resterende beløp overføres neste
års handlingsplan.
Repr. Eikeland (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag:
 Tjenesteutvalget mener det er behov for en raskest mulig avklaring med tanke på fremtidige
idrettsanlegg på Tangvall.
 Tjenesteutvalget mener at det ikke er økonomi for et nytt svømmeanlegg på Tangvall som foreslått i
saksutredningen.
Repr. Eikeland (FrP) fremmet følgende omprioritering:
 Skytebane og skytterklubbhus med til sammen kr. 1 451 000 i spillemidler flyttes frem som prioritet 3
og 4.
Repr. Henden (Ap) fremmet tilleggsforslag om:
 Tjenesteutvalget ber rådmannen utrede mulighet for å lage tursti evt. trappetrinn («sherpasti») fra
fotballbane og opp til «søgneskiltet» på Randsheia.
Votering:
Det ble stemt punktvis ut fra rådmannens punkter i forslag til vedtak.
Punkt 1: enstemmig vedtatt
Punkt 2:
Lohnes (H) tilleggsforslag om Sandripheia – enstemmig vedtatt.
Fardal (H) og Liengs (Sp) tilleggsforslag – enstemmig vedtatt
Punkt 3:
Forslag om omprioritering fra leder Eikeland (FrP) – Forslaget ble satt opp mot rådmannens forslag.
Eikelands forslag ble vedtatt mot 3 stemmer (Bakke, Johansen, Henden (Ap)).
Nærmiljøanlegg – enstemmig vedtatt i samsvar med rådmannens forslag
Punkt 4: – enstemmig vedtatt
Lohnes (H) forslag om nytt punkt vedrørende idrettsrådets deltakelse – vedtatt mot tre stemmer (Bakke,
Johansen, Henden, Ap)
Forslag til nye punkter fra leder Eikeland, FrP:
Avklaring anlegg Tangvall – enstemmig vedtatt
Økonomi til nytt svømmeanlegg: vedtatt med fem mot fire stemmer (Bakke, Johansen, Henden, Ap og
Sæther, KrF).
Forslag til nytt punkt fra repr. Henden (Ap) om tursti/»Sherpasti» – vedtatt mot en stemme (Lohne, H).
Innstilling:
1.
Kommunestyret slutter seg til forslaget til handlingsprogram 2017-2020 for idrettsanlegg i Søgne hva angår
ordinære anlegg og nærmiljøanlegg som ønskes realisert, samt prioriteringsrekkefølgen av disse.

2.
Kommunestyret yter følgende idrettsplantilskudd for 2017:
Rehabilitering av kunstgressbane 1 kr 1.800.000 (gjentatt fra 2016)
Skytebaner med standplass kr 400.000 (gjentatt fra 2016)
Skytterklubbhus kr 100.000 (gjentatt fra 2016)
Trialklubblager kr 66.000
Skiskytteranlegg Sandripheia kr 376.000
Myggis ballbinge kr 55.000
Fåmyra balløkke kr 25.000.
Tjenesteutvalget foreslår å avsette kr. 300 000,- ekstra til Søgne skytterlag. Det avsettes kr. 50 000 til Høllen
Vel for oppgradering/ opprustning av lekepark/ akebakke. Resterende beløp overføres neste års handlingsplan.
3.
Kommunestyret ber om at fylkeskommunen utbetaler spillemidler (oppgitt i ca. beløp) til Søgne for 2017 i
denne prioriterte rekkefølgen:
Ordinære anlegg:
1. Rehabilitering ventilasjonsanlegg Nygårdshallen kr 623.000.
2. Rehabilitering kunstgressbane1 kr 901.000.
3. Skytebaner med standplass kr 782.000
4. Skytterklubbhus kr 669.000.
5. Idrettshall Lunde kr 5.500.000
6. Sosialt rom Lundehallen kr 400.000
Nærmiljøanlegg:
1. Myggis ballbinge kr 154.000
2. 13 stk. skoleanlegg til sammen kr 2.674.000
3. Tauaktivitetsanlegg kr 200.000.
4.
Når det gis kommunale tilskudd til lag og foreninger som bygger sine egne anlegg, skal det kommunale
tilskuddet ses i sammenheng med momskompensasjonen som utbygger oppnår.
5.
Tjenesteutvalget mener det er behov for en raskest mulig avklaring med tanke på fremtidige idrettsanlegg på
Tangvall.
6.
Tjenesteutvalget mener at det ikke er økonomi for et nytt svømmeanlegg på Tangvall som foreslått i
saksutredningen.
7.
Kroner 376 000 til skiskytteranlegg på Sandripheia fritidspark utbetales under forutsetning av at anlegget
realiseres/ fullfinansieres.
8.
Idrettsrådets representant deltar i planarbeidet vedrørende detaljregulering av nytt skolesenter på Tangvall.
9.
Tjenesteutvalget ber rådmannen utrede mulighet for å lage tursti evt. trappetrinn («sherpasti») fra fotballbane
og opp til «søgneskiltet» på Randsheia.

Saksprotokoll i Formannskapet - 30.11.2016

Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling:
1.
Kommunestyret slutter seg til forslaget til handlingsprogram 2017-2020 for idrettsanlegg i Søgne hva angår
ordinære anlegg og nærmiljøanlegg som ønskes realisert, samt prioriteringsrekkefølgen av disse.
2.
Kommunestyret yter følgende idrettsplantilskudd for 2017:
Rehabilitering av kunstgressbane 1 kr 1.800.000 (gjentatt fra 2016)
Skytebaner med standplass kr 400.000 (gjentatt fra 2016)
Skytterklubbhus kr 100.000 (gjentatt fra 2016)
Trialklubblager kr 66.000
Skiskytteranlegg Sandripheia kr 376.000
Myggis ballbinge kr 55.000
Fåmyra balløkke kr 25.000.
Tjenesteutvalget foreslår å avsette kr. 300 000,- ekstra til Søgne skytterlag. Det avsettes kr. 50 000 til Høllen
Vel for oppgradering/ opprustning av lekepark/ akebakke. Resterende beløp overføres neste års
handlingsplan.
3.
Kommunestyret ber om at fylkeskommunen utbetaler spillemidler (oppgitt i ca. beløp) til Søgne for 2017 i
denne prioriterte rekkefølgen:
Ordinære anlegg:
1. Rehabilitering ventilasjonsanlegg Nygårdshallen kr 623.000.
2. Rehabilitering kunstgressbane1 kr 901.000.
3. Skytebaner med standplass kr 782.000
4. Skytterklubbhus kr 669.000.
5. Idrettshall Lunde kr 5.500.000
6. Sosialt rom Lundehallen kr 400.000
Nærmiljøanlegg:
1. Myggis ballbinge kr 154.000
2. 13 stk. skoleanlegg til sammen kr 2.674.000
3. Tauaktivitetsanlegg kr 200.000.
4.
Når det gis kommunale tilskudd til lag og foreninger som bygger sine egne anlegg, skal det kommunale
tilskuddet ses i sammenheng med momskompensasjonen som utbygger oppnår.
5.
Tjenesteutvalget mener det er behov for en raskest mulig avklaring med tanke på fremtidige idrettsanlegg på
Tangvall.
6.
Tjenesteutvalget mener at det ikke er økonomi for et nytt svømmeanlegg på Tangvall som foreslått i
saksutredningen.
7.
Kroner 376 000 til skiskytteranlegg på Sandripheia fritidspark utbetales under forutsetning av at anlegget
realiseres/ fullfinansieres.
8.
Idrettsrådets representant deltar i planarbeidet vedrørende detaljregulering av nytt skolesenter på Tangvall.
9.

Tjenesteutvalget ber rådmannen utrede mulighet for å lage tursti evt. trappetrinn («sherpasti») fra
fotballbane og opp til «søgneskiltet» på Randsheia.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2016
Behandling:
Magne Haugland (AP) erklært inhabil da han er saksbehandler for idrettens handlingsprogram. Ingen vara
møtte og det var 26 representanter til stede under behandlingen.
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
Repr. Bakke (AP) fremmet forslag:
Rådmannens forslag til idrettsplan for spillemidler i 2017:
3.
Kommunestyret ber om at fylkeskommunen utbetaler spillemidler (oppgitt i ca kr beløp) til Søgne for 2017 i
denne prioriterte rekkefølgen:
Ordinære anlegg:
1. Rehabilitering ventilasjonsanlegg Nygårdshallen kr 623.000.
2. Rehabilitering kunstgressbane1 kr 901.000.
3. Idrettshall Lunde kr 5.500.000
4. Sosialt rom Lundehallen kr 400.000
5. Skytebaner med standplass kr 782.000
6. Skytterklubbhus kr 669.000.
Nærmiljøanlegg:
1. Myggis ballbinge kr 154.000
2. 13 stk. skoleanlegg til sammen kr 2.674.000
3. Tauaktivitetsanlegg kr 200.000.
Øvrige punkter som formannskapets innstilling

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:



Formannskapets innstilling punkt 3 om spillemidler, satt opp mot AP sitt forslag til punkt 3 om
spillemidler. Formannskapets innstilling vedtatt med 15 (H, KRF, FRP, SP )mot 12 (AP, SV, MDG,
V) stemmer
Øvrige punkter i formannskapets innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:
1.
Kommunestyret slutter seg til forslaget til handlingsprogram 2017-2020 for idrettsanlegg i Søgne hva angår
ordinære anlegg og nærmiljøanlegg som ønskes realisert, samt prioriteringsrekkefølgen av disse.
2.
Kommunestyret yter følgende idrettsplantilskudd for 2017:
Rehabilitering av kunstgressbane 1 kr 1.800.000 (gjentatt fra 2016)
Skytebaner med standplass kr 400.000 (gjentatt fra 2016)
Skytterklubbhus kr 100.000 (gjentatt fra 2016)

Trialklubblager kr 66.000
Skiskytteranlegg Sandripheia kr 376.000
Myggis ballbinge kr 55.000
Fåmyra balløkke kr 25.000.
Tjenesteutvalget foreslår å avsette kr. 300 000,- ekstra til Søgne skytterlag. Det avsettes kr. 50 000 til Høllen
Vel for oppgradering/ opprustning av lekepark/ akebakke. Resterende beløp overføres neste års
handlingsplan.
3.
Kommunestyret ber om at fylkeskommunen utbetaler spillemidler (oppgitt i ca. beløp) til Søgne for 2017 i
denne prioriterte rekkefølgen:
Ordinære anlegg:
1. Rehabilitering ventilasjonsanlegg Nygårdshallen kr 623.000.
2. Rehabilitering kunstgressbane1 kr 901.000.
3. Skytebaner med standplass kr 782.000
4. Skytterklubbhus kr 669.000.
5. Idrettshall Lunde kr 5.500.000
6. Sosialt rom Lundehallen kr 400.000
Nærmiljøanlegg:
1. Myggis ballbinge kr 154.000
2. 13 stk. skoleanlegg til sammen kr 2.674.000
3. Tauaktivitetsanlegg kr 200.000.
4.
Når det gis kommunale tilskudd til lag og foreninger som bygger sine egne anlegg, skal det kommunale
tilskuddet ses i sammenheng med momskompensasjonen som utbygger oppnår.
5.
Tjenesteutvalget mener det er behov for en raskest mulig avklaring med tanke på fremtidige idrettsanlegg på
Tangvall.
6.
Tjenesteutvalget mener at det ikke er økonomi for et nytt svømmeanlegg på Tangvall som foreslått i
saksutredningen.
7.
Kroner 376 000 til skiskytteranlegg på Sandripheia fritidspark utbetales under forutsetning av at anlegget
realiseres/ fullfinansieres.
8.
Idrettsrådets representant deltar i planarbeidet vedrørende detaljregulering av nytt skolesenter på Tangvall.
9.
Tjenesteutvalget ber rådmannen utrede mulighet for å lage tursti evt. trappetrinn («sherpasti») fra
fotballbane og opp til «søgneskiltet» på Randsheia.

PS 95/16 Suppleringsvalg - varamedlem til Rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne
Rådmannens forslag til vedtak:
Valgnemnda innstiller Synnøve Tånevig (NFU) som varamedlem til Råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2016
Behandling:
Rådmannens forslag, med endringer fremkommet i møtet (endringer i kursiv) enstemmig vedtatt.
Kommunestyret velger Synnøve Tånevig (NFU) som varamedlem til Råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne.

Vedtak:
Kommunestyret velger Synnøve Tånevig (NFU) som varamedlem til Råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne.

PS 96/16 Saksfremlegg - Delegasjonsreglement Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:



Kommunestyret vedtar fremlagte delegasjonsreglement
Reglementene for politiske utvalg oppdateres i tråd med endringer i fremlagte
delegasjonsreglement

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.11.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannen forslag til vedtak:



Kommunestyret vedtar fremlagte delegasjonsreglement
Reglementene for politiske utvalg oppdateres i tråd med endringer i fremlagte delegasjonsreglement

Et enstemmig formannskap fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes og det settets ned en arbeidsgruppe bestående av gruppeledere og juridisk rådgiver i
kommunen Jahn Arild Stray. Ordføreren kaller inn til første møte.
Rådmannens forslag ble dermed ikke votert over.

Vedtak:
Saken utsettes og det settets ned en arbeidsgruppe bestående av gruppeledere og juridisk rådgiver i
kommunen Jahn Arild Stray. Ordføreren kaller inn til første møte.

Saksprotokoll i Formannskapet - 30.11.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannen forslag til vedtak:




Kommunestyret vedtar fremlagte delegasjonsreglement
Reglementene for politiske utvalg oppdateres i tråd med endringer i fremlagte delegasjonsreglement

Repr. Terkelsen (FRP) signaliserte at det ved neste revidering av reglementer for politiske utvalg vil komme
forslag om endring av sammensetning av klagenemnda
Rådmannen påpekte at reglementet oppdateres med ordlyden fra kommuneloven: Rådmannen har møte- og
talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, i alle kommunale folkevalgte organer med unntak av
kontrollutvalget
Repr. Egeli (AP) fremmet forslag:
 Kommunestyret vedtar fremlagte delegasjonsreglement, unntatt delegering til ordfører som
formannskapet vil komme tilbake til på nyåret 2017
 Reglementene for politiske utvalg oppdateres i tråd med endringer i fremlagte delegasjonsreglement
 Det settets ned en arbeidsgruppe bestående av gruppeledere og juridisk rådgiver i kommunen Jahn
Arild Stray. Ordføreren kaller inn til første møte, som vil vurdere endringer på nyåret 2017.
Arbeiderpartiets forslag til vedtak enstemmig med vedtatt. Rådmannens forslag til vedtak ble dermed ikke
votert over.

Innstilling:




Kommunestyret vedtar fremlagte delegasjonsreglement, unntatt delegering til ordfører som
formannskapet vil komme tilbake til på nyåret 2017
Reglementene for politiske utvalg oppdateres i tråd med endringer i fremlagte
delegasjonsreglement
Det settets ned en arbeidsgruppe bestående av gruppeledere og juridisk rådgiver i kommunen
Jahn Arild Stray. Ordføreren kaller inn til første møte i gruppa, som vil vurdere endringer på
nyåret 2017.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2016
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:




Kommunestyret vedtar fremlagte delegasjonsreglement, unntatt delegering til ordfører som
formannskapet vil komme tilbake til på nyåret 2017
Reglementene for politiske utvalg oppdateres i tråd med endringer i fremlagte
delegasjonsreglement
Det settets ned en arbeidsgruppe bestående av gruppeledere og juridisk rådgiver i kommunen
Jahn Arild Stray. Ordføreren kaller inn til første møte i gruppa, som vil vurdere endringer på
nyåret 2017.

PS 97/16 Avfallsplan 2017 -2020
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Søgne kommune vedtar forslaget til Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2017-2020.

Saksprotokoll i Formannskapet - 30.11.2016
Behandling:
Repr. Berge (V) vurdert som inhabil da han sitter i styret i Avfall Sør, og fratrådte møtet. Ingen vara møtte for
representanten og det var 8 medlemmer til stede under behandlingen.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
1. Søgne kommune vedtar forslaget til Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2017-2020.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2016
Behandling:
Repr. Berge (V) vurdert som inhabil da han sitter i styret i Avfall Sør, og fratrådte møtet. Ingen vara møtte for
representanten og det var 26 medlemmer til stede under behandlingen.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Søgne kommune vedtar forslaget til Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2017-2020.

PS 98/16 Sluttbehandling - detaljregulering for Vedderheia B22 Plan ID 201602
Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller følgende til kommunestyret:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for
Vedderheia B22 Plan ID 201602 bestående av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket som
underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 14.12.2016
Behandling:

Ingen merknader.

Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret.

Innstilling:
Plan- og miljøutvalget innstiller følgende til kommunestyret:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for
Vedderheia B22 Plan ID 201602 bestående av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket som
underinstans.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2016
Behandling:
Plan- og miljøutvalget innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for Vedderheia
B22 Plan ID 201602 bestående av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket som underinstans.

PS 99/16 Vedtak om detaljregulering av Branesveien 38 A - plan ID 201507
Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
1.
Detaljregulering for Branesveien 38 A – Plan ID 201507 vedtas, jf. Plan- og bygningsloven § 1212 med følgende tilleggsbestemmelse:
§ 2 pkt. 2.1:
- Topp laveste gulv skal ikke plasseres lavere enn kote + 14,0. Dersom det av terrengmessige
årsaker er fornuftig å terrassere bebyggelsen kan topp gulv for deler av bebyggelsen legges
lavere. Møne/ gesimshøyde for denne delen av bebyggelsen skal i såfall reduseres tilsvarende.
- Ved valg av pulttak for fritidsbolig og/eller anneks, er maksimal høyeste
gesimshøyde kote +18,5
- Ved valg av saltak for fritidsbolig og/eller anneks, er maksimal mønehøyde kote +19,5
2.

Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 14.12.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Repr. Daland (FRP) fremmet følgende forslag:

1. Detaljregulering alternativ 2 som lå ute til offentlig ettersyn for Branesveien 38 A – Plan ID 201507
vedtas, jf. Plan- og bygningsloven § 12-12
Subsidiært:
2. Detaljregulering alternativ 1 som lå ute til offentlig ettersyn for Branesveien 38 A – Plan ID 201507
vedtas, jf. Plan- og bygningsloven § 12-12

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
1. Pkt 1 i FRP sitt forslag
2. Rådmannens forslag pkt 1 satt opp mot pkt 2 (subsidiært) i forslaget fra FRP
3. Rådmannens forslag pkt 2
Pkt 1 falt med 5 mot 4 stemmer (FRP, H).
Rådmannens forslag pkt 1 vedtatt med 5 mot 4 stemmer (FRP, H).
Rådmannens forslag pkt 2 enstemmig vedtatt.
Plan- og miljøutvalget innstiller rådmannens forslag til kommunestyret.

Innstilling:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
1.
Detaljregulering for Branesveien 38 A – Plan ID 201507 vedtas, jf. Plan- og bygningsloven
§ 12-12 med følgende tilleggsbestemmelse:
§ 2 pkt. 2.1:
- Topp laveste gulv skal ikke plasseres lavere enn kote + 14,0. Dersom det av
terrengmessige årsaker er fornuftig å terrassere bebyggelsen kan topp gulv for deler av
bebyggelsen legges lavere. Møne/ gesimshøyde for denne delen av bebyggelsen skal i
såfall reduseres tilsvarende.
- Ved valg av pulttak for fritidsbolig og/eller anneks, er maksimal høyeste
gesimshøyde kote +18,5
- Ved valg av saltak for fritidsbolig og/eller anneks, er maksimal mønehøyde kote +19,5
2.

Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2016
Behandling:
Til behandling forelå plan- og miljøutvalgets innstilling:
1. Detaljregulering for Branesveien 38 A – Plan ID 201507 vedtas, jf. Plan- og bygningsloven § 12-12
med følgende tilleggsbestemmelse:
§ 2 pkt. 2.1:
Topp laveste gulv skal ikke plasseres lavere enn kote + 14,0. Dersom det av terrengmessige

årsaker er fornuftig å terrassere bebyggelsen kan topp gulv for deler av bebyggelsen legges lavere.
Møne/ gesimshøyde for denne delen av bebyggelsen skal i såfall reduseres tilsvarende.
Ved valg av pulttak for fritidsbolig og/eller anneks, er maksimal høyeste
gesimshøyde kote +18,5
- Ved valg av saltak for fritidsbolig og/eller anneks, er maksimal mønehøyde kote +19,5
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen.

Repr. Daland (FRP) fremmet følgende forslag:
1. Detaljregulering for Branesveien 38 A – Plan ID 201507 vedtas, jf. Plan- og bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen.

Votering:
Plan- og miljøutvalgets innstilling satt opp mot FRP sitt forslag til vedtak. Plan- og miljøutvalgets innstilling
vedtatt med 15( V, KRF, AP, SV, MDG) mot 12 (FRP, H, SP) stemmer

Vedtak:
1. Detaljregulering for Branesveien 38 A – Plan ID 201507 vedtas, jf. Plan- og bygningsloven § 12-12
med følgende tilleggsbestemmelse:
§ 2 pkt. 2.1:
Topp laveste gulv skal ikke plasseres lavere enn kote + 14,0. Dersom det av terrengmessige
årsaker er fornuftig å terrassere bebyggelsen kan topp gulv for deler av bebyggelsen legges lavere.
Møne/ gesimshøyde for denne delen av bebyggelsen skal i såfall reduseres tilsvarende.
Ved valg av pulttak for fritidsbolig og/eller anneks, er maksimal høyeste
gesimshøyde kote +18,5
- Ved valg av saltak for fritidsbolig og/eller anneks, er maksimal mønehøyde kote +19,5
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen.

