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Før behandlingen var det et kulturelt innslag. Martin Fredriksen fremførte en rappelåt.
Fra kl. 17.35-18.00: Presentasjon ved Prosjektleder Klimapartnere Agder, Torstein Thorsen Ekern:
«Presentasjon av Klimapartnere og hvordan vi kan bidra til at Søgne kommune kan bli mer
klimavennlige»?
Av 27 representanter var 27 til stede inkludert møtende vararepresentanter.
Sakskartet datert 8. februar 2017omfattet sak PS 8/17-PS 17/17. Sak 12/ 17 Sak PS 12/17 Søknad om
ordinær skjenke- og serveringsbevilling - Vertshuset Høllen Brygge ettersendt 10.02.17. Førøvrig
ingen merknader til innkalling eller sakskart. Møtet ble annonsert i Fædrelandsvennen 11.02.17
Habilitet
 Sak PS 17/17 Debatthefte KS - strategikonferanse 2017
Repr. Monstad (MDG) erklært inhabil da han er tillitsvalgt og sitter i styret i
Utdanningsforbundet Songdalen, som har behandlet arbeidstidsavtalen for
undervisningspersonalet. Representanten fratrådte møtet under habilitetsvurderingen og
kommunestyret erklærte representanten inhabil. Ingen vara møtte for representant Monstad
(MDG). 26 representanter til stede under behandlingen.
Lovlighetskontroll
 PS 12/17 Søknad om ordinær skjenke- og serveringsbevilling - Vertshuset Høllen
Brygge AS
Repr. Eikeland (FRP) varslet at han ville ha en lovlighetskontroll av Arbeiderpartiets vedtatte
tilleggsforslag. Signert brev om lovlighetskontroll ble levert på slutten av møtet.
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Astrid Margrethe Hilde (sign)
ordfører
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Rådgiver
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PS 8/17 Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 26.01.17
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 26.01.17.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.02.2017
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 26.01.17.

PS 9/17 Referatsaker 16.02.17
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene 16.02.17 til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.02.2017
Behandling:
RS 4/17 Tilsyn med beredskap i Søgne kommune - Oversendelse av endelig rapport og RS 5/17
Tilbakemelding - Rapport etter tilsyn med beredskap i Søgne kommune

Ingen merknader.
RS 6/17 Beslutninger om endringer i lokal struktur - Agder politidistrikt
Formannskapet innstilling enstemmig vedtatt:
Dersom en klage kan antas å ha påvirkning for lokalt lensmannskontor i Søgne og Songdalen, gis ordfører
fullmakt til å svare på klagen. Formannskapet informeres om dette.

RS 7/17 Orientering om status for kommunestyrets medlemmer - Politisk nedsatt utvalg - valg av
juridisk rådgiver
Varaordfører Terkelsen (FRP) orienterte for kommunestyret om utvalgets arbeid.
Repr. Egeli (AP) fremmet forslag:
Revisjonen skal ha den daglige dialogen med advokatfirmaet, slik at de får tilgang til all relevant
dokumentasjon.
Votering
Arbeiderpartiets forslag falt med 13 (AP, SP. SV, MDG, H (1-Stubstad), KRF (1-Sæther)) mot 14 (V, KRF
(2) H(5), FRP) stemmer.

Vedtak:
«Kommunestyret tok «RS 4/17 Tilsyn med beredskap i Søgne kommune - Oversendelse av endelig rapport»,
«RS 5/17 Tilbakemelding - Rapport etter tilsyn med beredskap i Søgne kommune» og «RS 7/17 Orientering
om status for kommunestyrets medlemmer - Politisk nedsatt utvalg - valg av juridisk rådgiver» til orientering
RS 6/17 Beslutninger om endringer i lokal struktur - Agder politidistrikt
Dersom en klage kan antas å ha påvirkning for lokalt lensmannskontor i Søgne og Songdalen, gis ordfører
fullmakt til å svare på klagen. Formannskapet informeres om dette.

RS 4/17 Tilsyn med beredskap i Søgne kommune - Oversendelse av endelig
rapport 2016/1898
RS 5/17 Tilbakemelding - Rapport etter tilsyn med beredskap i Søgne kommune
2016/1898
RS 6/17 Beslutninger om endringer i lokal struktur - Agder politidistrikt
2010/4381
RS 7/17 Orientering om status for kommunestyrets medlemmer - Politisk nedsatt
utvalg - valg av juridisk rådgiver 2017/293
PS 10/17 Saksfremlegg - Melding om vedtak sak 5/17, Medlemskap i
Transparency International Norge for Søgne kommune
Kontrollutvalgets innstilling:
Kommunestyret ber om at Søgne kommune blir medlem av Transparency International Norge og
forplikter seg til å praktisere nulltoleranse for alle former for korrupsjon i kommunens virksomhet og

få på plass egnede tiltak mot korrupsjon. Som ledd i denne prosessen kan kommunestyret invitere
Transparency International Norge til å holde en presentasjon for
kommunestyret.
Kommunestyret ber rådmann om at det blir gitt en orientering i løpet av første halvår 2018 om
hvilken påvirkning medlemskapet i Transparency International har hatt for Søgne kommunes
arbeid mot korrupsjon og hva kommunen har gjort for å få på plass egnede tiltak mot
korrupsjon.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.02.2017
Behandling:
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret ber om at Søgne kommune blir medlem av Transparency International Norge og forplikter
seg til å praktisere nulltoleranse for alle former for korrupsjon i kommunens virksomhet og få på plass
egnede tiltak mot korrupsjon. Som ledd i denne prosessen kan kommunestyret invitere Transparency
International Norge til å holde en presentasjon for
kommunestyret.
Kommunestyret ber rådmann om at det blir gitt en orientering i løpet av første halvår 2018 om
hvilken påvirkning medlemskapet i Transparency International har hatt for Søgne kommunes
arbeid mot korrupsjon og hva kommunen har gjort for å få på plass egnede tiltak mot
korrupsjon.

PS 11/17 Saksfremlegg - Melding om vedtak sak 6/17, Årsmelding 2016 for
kontrollutvalget i Søgne kommune
Kontrollutvalgets innstilling:
Kommunestyret tar Årsmelding 2016 fra kontrollutvalget i Søgne kommune til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.02.2017
Behandling:
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret tar Årsmelding 2016 fra kontrollutvalget i Søgne kommune til orientering.

PS 12/17 Søknad om ordinær skjenke og serveringsbevilling Vertshuset Høllen
Brygge AS
Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemme i alkohollovens kapittel 4 gis skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) fra kl.
08.00 – 02.00 alle dager og alkoholgruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 02.00 innendørs kl. 13.00 –

24.00 utendørs til Vertshuset Høllen Brygge AS, Hølleveien 234, 4640 Søgne. Søknaden gjelder
drift av restaurant og bar/pub. Åpent helger i vinterhalvåret og hver dag sommerhalvåret.
Uteservering i perioden 01. juni til 31. august.
Med hjemmel i serveringsloven § 3, gis serveringsbevilling til Verthuset Høllen Brygge AS,
Hølleveien 234, 4640 Søgne i form av restaurant og bar/pub.
Arealet er totalt 175m2 med totalt 150 gjester fordelt på innendørs 125m2 for inntil 100 gjester og
utendørs 50m2 for inntil 50 gjester.
Det settes vilkår til innvilgelse for skjenke- og serveringsbevilling at organisasjonsnummer, firmaog skatteattest foreligger før åpning.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 16.02.2017
Behandling:
Saksbehandler Odd-Arne Rasmussen til stede og svarte på spørsmål fra utvalget
Heidi Johansen (AP) møtte etter at behandlingen i sak PS 13/17 var påbegynt og ihht reglement for
tjenesteutvalget kan representanten da ikke delta i behandlingen eller voteringen . 8 stemmeberettigete til
stede under behandlingen og voteringen.
Til behandling forelå rådmannens forslag:
Med hjemme i alkohollovens kapittel 4 gis skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) fra kl. 08.00 –
02.00 alle dager og alkoholgruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 02.00 innendørs kl. 13.00 – 24.00 utendørs til
Vertshuset Høllen Brygge AS, Hølleveien 234, 4640 Søgne. Søknaden gjelder drift av restaurant og bar/pub.
Åpent helger i vinterhalvåret og hver dag sommerhalvåret. Uteservering i perioden 01. juni til 31. august.
Med hjemmel i serveringsloven § 3, gis serveringsbevilling til Verthuset Høllen Brygge AS, Hølleveien 234,
4640 Søgne i form av restaurant og bar/pub.
Arealet er totalt 175m2 med totalt 150 gjester fordelt på innendørs 125m2 for inntil 100 gjester og utendørs
50m2 for inntil 50 gjester.
Det settes vilkår til innvilgelse for skjenke- og serveringsbevilling at organisasjonsnummer, firma- og
skatteattest foreligger før åpning.
Repr. Sæther (KRF) fremmet forslag:
Med hjemme i alkohollovens kapittel 4 gis skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) fra kl. 08.00 –
24.00 alle dager og alkoholgruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 24.00 innendørs kl. 13.00 – 24.00 utendørs til
Vertshuset Høllen Brygge AS, Hølleveien 234, 4640 Søgne. Søknaden gjelder drift av restaurant og bar/pub.
Åpent helger i vinterhalvåret og hver dag sommerhalvåret. Uteservering i perioden 01. juni til 31. august.
Med hjemmel i serveringsloven § 3, gis serveringsbevilling til Verthuset Høllen Brygge AS, Hølleveien 234,
4640 Søgne i form av restaurant og bar/pub.
Arealet er totalt 175m2 med totalt 150 gjester fordelt på innendørs 125m2 for inntil 100 gjester og utendørs
50m2 for inntil 50 gjester.
Det settes vilkår til innvilgelse for skjenke- og serveringsbevilling at organisasjonsnummer, firma- og
skatteattest foreligger før åpning.

Repr. Bakke (AP) fremmet tilleggsforslag til rådmannens forslag:
Det forutsettes at de ordensmessige forhold i brev fra lensmannen av 08.02.2017 blir fulgt
Leder Eikeland (FRP) fremmet endringsforslag sammenlignet med rådmannens forslag:
Siste setning i første avsnitt «Uteservering i perioden 01.06.-31.08» utgår.
Antall plasser innen og utendørs begrenses ikke når det gjelder antall sitteplasser, men skal følge
brannforskriftens krav innendørs.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 KRF sitt forslag falt med 1 (KRF) mot 7 (FRP, AP, SP, H) stemmer.
 Punkt 1 i rådmannens forslag satt opp mot FRP sitt forslag til punkt 1. FRP sitt forslag enstemmig
vedtatt
 Rådmannens forslag til vedtak punkt 2 enstemmig vedtatt
 Punkt 3 i rådmannens forslag satt opp mot FRP sitt forslag til punkt 3. FRP sitt forslag enstemmig
vedtatt
 Rådmannens forslag til vedtak punkt 4 enstemmig vedtatt
 AP sitt tilleggsforslag falt med 3 (AP, KRF) mot 5 (FRP, H, SP)
Tjenesteutvalget innstiller til kommunestyret.

Innstilling:
Med hjemme i alkohollovens kapittel 4 gis skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) fra kl. 08.00 –
02.00 alle dager og alkoholgruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 02.00 innendørs kl. 13.00 – 24.00 utendørs til
Vertshuset Høllen Brygge AS, Hølleveien 234, 4640 Søgne. Søknaden gjelder drift av restaurant og bar/pub.
Åpent helger i vinterhalvåret og hver dag sommerhalvåret.
Med hjemmel i serveringsloven § 3, gis serveringsbevilling til Verthuset Høllen Brygge AS, Hølleveien 234,
4640 Søgne i form av restaurant og bar/pub.
Antall plasser innen og utendørs begrenses ikke når det gjelder antall sitteplasser, men skal følge
brannforskriftens krav innendørs.
Det settes vilkår til innvilgelse for skjenke- og serveringsbevilling at organisasjonsnummer, firma- og
skatteattest foreligger før åpning.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.02.2017
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
Med hjemme i alkohollovens kapittel 4 gis skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) fra kl. 08.00 –
02.00 alle dager og alkoholgruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 02.00 innendørs kl. 13.00 – 24.00 utendørs til
Vertshuset Høllen Brygge AS, Hølleveien 234, 4640 Søgne. Søknaden gjelder drift av restaurant og bar/pub.
Åpent helger i vinterhalvåret og hver dag sommerhalvåret.
Med hjemmel i serveringsloven § 3, gis serveringsbevilling til Vertshuset Høllen Brygge AS, Hølleveien 234,
4640 Søgne i form av restaurant og bar/pub.

Antall plasser innen og utendørs begrenses ikke når det gjelder antall sitteplasser, men skal følge
brannforskriftens krav innendørs.
Det settes vilkår til innvilgelse for skjenke- og serveringsbevilling at organisasjonsnummer, firma- og
skatteattest foreligger før åpning.
Repr. Sæther (KRF) fremmet forslag:
Med hjemme i alkohollovens kapittel 4 gis skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) fra kl. 08.00 –
24.00 alle dager og alkoholgruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 24.00 innendørs kl. 13.00 – 24.00 utendørs til
Vertshuset Høllen Brygge AS, Hølleveien 234, 4640 Søgne. Søknaden gjelder drift av restaurant og bar/pub.
Åpent helger i vinterhalvåret og hver dag sommerhalvåret. Uteservering i perioden 01. juni til 31. august.
Med hjemmel i serveringsloven § 3, gis serveringsbevilling til Vertshuset Høllen Brygge AS, Hølleveien 234,
4640 Søgne i form av restaurant og bar/pub.
Arealet er totalt 175m2 med totalt 150 gjester fordelt på innendørs 125m2 for inntil 100 gjester og utendørs
50m2 for inntil 50 gjester.
Det settes vilkår til innvilgelse for skjenke- og serveringsbevilling at organisasjonsnummer, firma- og
skatteattest foreligger før åpning.
Repr. Bakke (AP) fremmet tilleggsforslag til rådmannens forslag:
Det forutsettes at de ordensmessige forhold i brev fra lensmannen av 08.02.2017 blir fulgt.
Votering
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Tjenesteutvalgets innstilling satt opp mot KRF sitt forslag. Tjenesteutvalgets innstilling vedtatt med
23 (V, H, SP, SV, MDG, AP (7)) mot 4 (KRF, AP( 1- Soltveit Upsal)
 Arbeiderpartiets tilleggsforslag vedtatt med 14 ( AP, KRF, SV, MDG, H (1-Reisvoll) mot 13 (H (5),
FRP, V, SP) stemmer
Repr. Eikeland (FRP) varslet at han ville ha en lovlighetskontroll av Arbeiderpartiets vedtatte tilleggsforslag.
Signert brev om lovlighetskontroll ble levert på slutten av møtet.

Vedtak:
Med hjemme i alkohollovens kapittel 4 gis skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) fra kl. 08.00 –
02.00 alle dager og alkoholgruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 02.00 innendørs kl. 13.00 – 24.00 utendørs til
Vertshuset Høllen Brygge AS, Hølleveien 234, 4640 Søgne. Søknaden gjelder drift av restaurant og bar/pub.
Åpent helger i vinterhalvåret og hver dag sommerhalvåret.
Med hjemmel i serveringsloven § 3, gis serveringsbevilling til Vertshuset Høllen Brygge AS, Hølleveien 234,
4640 Søgne i form av restaurant og bar/pub.
Antall plasser innen og utendørs begrenses ikke når det gjelder antall sitteplasser, men skal følge
brannforskriftens krav innendørs.
Det settes vilkår til innvilgelse for skjenke- og serveringsbevilling at organisasjonsnummer, firma- og
skatteattest foreligger før åpning.
Det forutsettes at de ordensmessige forhold i brev fra lensmannen av 08.02.2017 blir fulgt.

PS 13/17 Forslag til reviderte vedtekter for kommunale barnehager gjeldene fra
mars 2017

Rådmannens forslag til vedtak:
Reviderte vedtekter for kommunale barnehager vedtas med de endringer som er foreslått.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 08.02.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Enhetsleder for barnehage, Eva Hauger Gjersvold orienterte samt besvarte spørsmål.
Tjenesteutvalget innstiller til Formannskapet.

Innstilling:
Reviderte vedtekter for kommunale barnehager vedtas med de endringer som er foreslått.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.02.2017
Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Reviderte vedtekter for kommunale barnehager vedtas med de endringer som er foreslått.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.02.2017
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Reviderte vedtekter for kommunale barnehager vedtas med de endringer som er foreslått.

PS 14/17 Samhandlingsreformen innen psykisk helse- og rusfeltet
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune organiserer tjenesten Øyeblikkelig hjelp døgnplass (ØHD) rettet mot psykisk helseog rusområdet på samme måte som innen det somatiske området. Hvilket er alternativ a) i
saksutredningen.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 08.02.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Leder Eikeland (FRP) fremmet tilleggsforslag:
Utviklingen og bruken av ØHD må forekomme i tertialrapportene.
Repr. Bakke (AP) fremmet tilleggsforslag:
Evaluering av ØHD-tiltak og problemstillinger foretas etter et års tid.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
1. Rådmannens forslag til vedtak
2. Tilleggsforslag fra AP
3. Tilleggsforslag fra FRP
Alle forslagene enstemmig vedtatt.

Tjenesteutvalget innstiller til Kommunestyret.

Innstilling:
Søgne kommune organiserer tjenesten Øyeblikkelig hjelp døgnplass (ØHD) rettet mot psykisk helseog rusområdet på samme måte som innen det somatiske området. Hvilket er alternativ a) i
saksutredningen.
Evaluering av ØHD-tiltak og problemstillinger foretas etter et års tid.
Utviklingen og bruken av ØHD må forekomme i tertialrapportene.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.02.2017
Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Søgne kommune organiserer tjenesten Øyeblikkelig hjelp døgnplass (ØHD) rettet mot psykisk helse- og
rusområdet på samme måte som innen det somatiske området. Hvilket er alternativ a) i saksutredningen.
Evaluering av ØHD-tiltak og problemstillinger foretas etter et års tid.
Utviklingen og bruken av ØHD må forekomme i tertialrapportene.

PS 15/17 Valg av Utvalg av faste møtefullmektiger til forliksrådet - 2017-2020
Rådmannens forslag til vedtak:
Som faste møtefullmektiger til Søgne og Songdalen forliksråd oppnevnes:

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.02.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Som faste møtefullmektiger til Søgne og Songdalen forliksråd oppnevnes:
Repr. Lunde (AP) fremmet forslag:
Som faste møtefullmektiger til Søgne og Songdalen forliksråd 2017-2020 oppnevnes:
 Trond Reitan
 Jarle Valsvik
 Arild Tønnesen

Votering
Arbeiderpartiet sitt forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Som faste møtefullmektiger til Søgne og Songdalen forliksråd 2017-2020 oppnevnes:
 Trond Reitan
 Jarle Valsvik
 Arild Tønnesen

PS 16/17 Samhandling politikere og administrasjon
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar redegjørelsen til orientering. Kommunestyret legger til grunn at all
saksbehandling skal foregå i møter som faller inn under kommunelovens definisjon av et møte.
En legger videre til grunn at også den fremtidig uformelle dialog mellom politisk og
administrativt nivå gjennomføres på en slik måte at den ikke faller inn under kommunelovens
definisjon av et møte.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.02.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret tar redegjørelsen til orientering. Kommunestyret legger til grunn at all saksbehandling skal
foregå i møter som faller inn under kommunelovens definisjon av et møte. En legger videre til grunn at også
den fremtidig uformelle dialog mellom politisk og administrativt nivå gjennomføres på en slik måte at den
ikke faller inn under kommunelovens definisjon av et møte.
Repr. Egeli (AP) fremmet forslag
Formannskapet tar rapporten fra revisjonen til etterretning. Dette betyr at møtene mellom administrasjonen
og gruppelederne fremover må holdes i formelle former i tråd med kravene til møter i kommuneloven.
Votering:
Arbeiderpartiets forslag satt opp mot rådmannens forslag til vedtak. Arbeiderpartiets forslag falt med 3 (AP)
mot 6 (V, H, FRP, KRF og SV) stemmer.
Innstillling:
Kommunestyret tar redegjørelsen til orientering. Kommunestyret legger til grunn at all saksbehandling
skal foregå i møter som faller inn under kommunelovens definisjon av et møte. En legger videre til
grunn at også den fremtidig uformelle dialog mellom politisk og administrativt nivå gjennomføres på
en slik måte at den ikke faller inn under kommunelovens definisjon av et møte.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.02.2017
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
Kommunestyret tar redegjørelsen til orientering. Kommunestyret legger til grunn at all saksbehandling skal
foregå i møter som faller inn under kommunelovens definisjon av et møte. En legger videre til grunn at også
den fremtidig uformelle dialog mellom politisk og administrativt nivå gjennomføres på en slik måte at den
ikke faller inn under kommunelovens definisjon av et møte.
Repr. Egeli (AP) fremmet forslag:
Kommunestyret tar rapporten fra revisjonen til etterretning. Dette betyr at møtene mellom administrasjonen
og gruppelederne fremover må holdes i formelle former i tråd med kravene til møter i kommuneloven.
Votering:
Formannskapets innstilling satt opp mot Arbeiderpartiets forslag til vedtak. Formannskapets innstilling vedtatt
med 17 stemmer (V, KRF, H (5), FRP, SV, MDG) mot 10 (AP, H (1- Stubstad), SP).
Vedtak:
Kommunestyret tar redegjørelsen til orientering. Kommunestyret legger til grunn at all saksbehandling skal
foregå i møter som faller inn under kommunelovens definisjon av et møte. En legger videre til grunn at også
den fremtidig uformelle dialog mellom politisk og administrativt nivå gjennomføres på en slik måte at den
ikke faller inn under kommunelovens definisjon av et møte.

PS 17/17 Debatthefte KS - strategikonferanse 2017
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet slutter seg til rådmannens kommentarer til de spørsmål KS har stilt i forbindelse med
tariffoppgjøret 2016/2017.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 07.02.2017
Innstilling:
Administrasjonsutvalget tar rådmannens kommentarer til de spørsmål KS har stilt i forbindelse med
tariffoppgjøret 2016/2017 til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.02.2017
Behandling:
Til behandling forelå administrasjonsutvalgets innstilling:
Administrasjonsutvalget tar rådmannens kommentarer til de spørsmål KS har stilt i forbindelse med
tariffoppgjøret 2016/2017 til orientering.
Ordfører Hilde (AP) fremmet endringsforslag sammenlignet med rådmannens på vegne av AP, SV og V:
Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet:
Denne avtalen var gjenstand for forhandlinger med påfølgende streik i tariffoppgjøret i 2015. Søgne
kommune mener man bør vente til senene år før man igjen evt. forsøker å gjøre endringer i arbeidstidsavtalen
for undervisningspersonalet.
Særavtalen for barnehager, SFO og skole:
Avtalen regulerer bla. ledelsesressurser i barnehage og skolefritidsordning, arbeidstid for pedagogisk
personale, samt tid til planlegging for øvrig personale i barnehager, SFO og skole. Det foreslås økt
planleggingstid til barnehagelærere

Votering
Administrasjonsutvalget innstilling satt opp mot fellesforslag fra AP, V, SV.
Fellesforslaget vedtatt med 6 ( AP, SV, V, KRF) mot 3 stemmer (H, FRP)

Innstiling:
Formannskapet tar rådmannens kommentarer til de spørsmål KS har stilt i forbindelse med tariffoppgjøret
2016/2017 til orientering med følgende endringer:
Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet:
Denne avtalen var gjenstand for forhandlinger med påfølgende streik i tariffoppgjøret i 2015. Søgne
kommune mener man bør vente til senene år før man igjen evt. forsøker å gjøre endringer i arbeidstidsavtalen
for undervisningspersonalet.
Særavtalen for barnehager, SFO og skole:
Avtalen regulerer bla. ledelsesressurser i barnehage og skolefritidsordning, arbeidstid for pedagogisk
personale, samt tid til planlegging for øvrig personale i barnehager, SFO og skole. Det foreslås økt
planleggingstid til barnehagelærere

Saksprotokoll i Kommunestyret - 16.02.2017

Behandling:
Repr. Monstad (MDG) stilte spørsmål ved sin habilitet da han er tillitsvalgt og sitter i styret i
Utdanningsforbundet Songdalen, som har behandlet arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet.
Representanten fratrådte møtet under habilitetsvurderingen og kommunestyret erklærte representanten inhabil.
Ingen vara møtte for representant Monstad (MDG). 26 representanter til stede under behandlingen.
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
Formannskapet tar rådmannens kommentarer til de spørsmål KS har stilt i forbindelse med tariffoppgjøret
2016/2017 til orientering med følgende endringer:
Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet:
Denne avtalen var gjenstand for forhandlinger med påfølgende streik i tariffoppgjøret i 2015. Søgne
kommune mener man bør vente til senene år før man igjen evt. forsøker å gjøre endringer i arbeidstidsavtalen
for undervisningspersonalet.
Særavtalen for barnehager, SFO og skole:
Avtalen regulerer bla. ledelsesressurser i barnehage og skolefritidsordning, arbeidstid for pedagogisk
personale, samt tid til planlegging for øvrig personale i barnehager, SFO og skole. Det foreslås økt
planleggingstid til barnehagelærere.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet forslag:
Kommunestyret tar rådmannens kommentarer til de spørsmål KS har stilt i forbindelse med tariffoppgjøret
2016/2017 til orientering.
Votering:
Formannskapets innstilling satt opp mot FRP sitt forslag. Formannskapets innstilling vedtatt med 21 mot 5
(FRP) stemmer.

Vedtak:
Formannskapet tar rådmannens kommentarer til de spørsmål KS har stilt i forbindelse med tariffoppgjøret
2016/2017 til orientering med følgende endringer:
Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet:
Denne avtalen var gjenstand for forhandlinger med påfølgende streik i tariffoppgjøret i 2015. Søgne
kommune mener man bør vente til senene år før man igjen evt. forsøker å gjøre endringer i arbeidstidsavtalen
for undervisningspersonalet.
Særavtalen for barnehager, SFO og skole:
Avtalen regulerer bla. ledelsesressurser i barnehage og skolefritidsordning, arbeidstid for pedagogisk
personale, samt tid til planlegging for øvrig personale i barnehager, SFO og skole. Det foreslås økt
planleggingstid til barnehagelærere.

