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Kommunalsjef teknisk
Kommunalsjef for oppvekst
Kommunalsjef helse og omsorg
Økonomisjef
Rådgiver

Organisasjonssjef Gustav Skretting fungerte som rådmann i rådmann Kim Høyer Holums fravær.
Av 27 representanter er 27 til stede inkludert møtende vararepresentanter. Repr. Andersen (H) møtte
kl. 17.40 og tiltrådte møtet i behandlingen av sak PS 59 Sommerfullmakt til rådmannen 2017.
Møtet ble annonsert i Fædrelandsvennen 17. juni 2017.
Sakskartet er datert 15. juni 2017 og omhandler politisk sak 55/17 til og med politisk sak 70/17.
Saksfremlegg i politisk sak 58/17 ble trukket 19. juni, da det ble sendt ut før ferdigstillelse og
behandling i plan- og miljøutvalget. Regnskap 2016 og kontrollutvalgets uttalelse til regnskapet ble
ikke lagt ved sak «PS 65/17 Årsregnskap 2016 - Søgne kommune» og ettersendt 20. juni 201.
Dokumentene blir også publisert på iPadene under møtet i mappen «andre dokumenter». Forøvrig
ingen merknader til innkalling eller saksliste
Årsmelding 2016 Sandripheia fritidspark og Midt-Agder Friluftsråd lagt på bordet i møtet.
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.
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ordfører
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PS 55/17 Godkjenning av protokoll fra kommunestyret 24.05.17
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte i kommunestyret 24.05.17

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.06.2017
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte i kommunestyret 24.05.17

PS 56/17 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært kommunestyremøte
12.06.17
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra ekstraordinært møte 12.06.12.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.06.2017
Behandling:
Ingen merknader

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra ekstraordinært møte 12.06.12.

PS 57/17 Referatsaker 12.06.17
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.06.2017
Behandling:
Ingen merknader

Vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

RS 12/17 Underskrifter mot kommunesammenslåing 2017/1048

PS 58/17 Trafikksikkerhetsplan og trafikksikker kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune reviderer sin trafikksikkerhetsplan i 2017. Arbeidet skal beskrive hvordan enhetene
kan bidra til økt trafikksikkerhet og sammenfattes til et levende dokument som beskriver hvordan
Søgne kommune arbeider for å nå Nullvisjonen.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.04.2017
Behandling:
Saken trukket for behandling i tjenesteutvalget.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 03.05.2017
Behandling:
Rådgiver Tom Erik Dønnestad orienterte samt besvarte spørsmål.
Til behandling forelå rådmannens forslag.

Repr. Johansen fremmet tilleggsforslag:
Søgne blir en trafikksikker kommune.

Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget enstemmig vedtatt.

Tjenesteutvalget innstiller til kommunestyret.

Innstilling:
Søgne kommune reviderer sin trafikksikkerhetsplan i 2017. Arbeidet skal beskrive hvordan enhetene
kan bidra til økt trafikksikkerhet og sammenfattes til et levende dokument som beskriver hvordan
Søgne kommune arbeider for å nå Nullvisjonen. Søgne blir en trafikksikker kommune.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.05.2017

Behandling:
Ola Rath fra Trygg Trafikk orienterte om trafikksikker kommune i forkant av behandlingen.
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
Søgne kommune reviderer sin trafikksikkerhetsplan i 2017. Arbeidet skal beskrive hvordan enhetene kan bidra
til økt trafikksikkerhet og sammenfattes til et levende dokument som beskriver hvordan Søgne kommune
arbeider for å nå Nullvisjonen. Søgne blir en trafikksikker kommune.
Repr. Eikeland (FRP) fremmet forslag:
Søgne kommune reviderer sin trafikksikkerhetsplan i 2017. Arbeidet skal beskrive hvordan enhetene kan bidra
til økt trafikksikkerhet og sammenfattes til et levende dokument som beskriver hvordan Søgne kommune
arbeider for å nå Nullvisjonen.
Kommunestyret ber om at revideringen av trafikksikkerhetsplanen vurderer hvorvidt tiltakene u konsept
«trafikksikker kommune» skal bli en del av Søgnes trafikksikkerhets arbeid.
Repr. Berge (V) fremmet utsettelsesforslag:
Behandling av saken utsettes.
Repr. Løchen (H) gitt permisjon fra kl 20.15, før forslag om utsettelse og voteringen. 26 representanter til
stede under voteringen.

Votering:
Venstre sitt utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.
Tjenesteutvalgets innstilling og FRP sitt forslag ble dermed ikke votert over.
Vedtak:
Behandling av saken utsettes.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.06.2017
Behandling:
Leder for Nullvisjonen, Tom Erik Dønnestad orienterte og svarte på spørsmål i forkant av behandlingen.
Repr. Andersen (H) ikke til stede under behandlingen, og 26 representanter til stede under behandlingen.
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
Søgne kommune reviderer sin trafikksikkerhetsplan i 2017. Arbeidet skal beskrive hvordan enhetene kan bidra
til økt trafikksikkerhet og sammenfattes til et levende dokument som beskriver hvordan Søgne kommune
arbeider for å nå Nullvisjonen. Søgne blir en trafikksikker kommune.
Repr. Eikeland (FRP) fremmet forslag:
Søgne kommune reviderer sin trafikksikkerhetsplan i 2017. Arbeidet skal beskrive hvordan enhetene kan bidra
til økt trafikksikkerhet og sammenfattes til et levende dokument som beskriver hvordan Søgne kommune
arbeider for å nå Nullvisjonen.

Kommunestyret ber om at revideringen av trafikksikkerhetsplanen vurderer hvorvidt tiltakene i konseptet
«trafikksikker kommune» skal bli en del av Søgnes trafikksikkerhets arbeid.
Votering:
Tjenesteutvalgets innstilling satt opp mot FRP sitt forslag. Tjenesteutvalgets innstilling vedtatt med 18 (AP,
SV, MDG, SP, H, KRF (2- Kleivset og Sæther) mot 8 ( FRP, V, KRF (1- Jenssen)

Vedtak:
Søgne kommune reviderer sin trafikksikkerhetsplan i 2017. Arbeidet skal beskrive hvordan enhetene kan bidra
til økt trafikksikkerhet og sammenfattes til et levende dokument som beskriver hvordan Søgne kommune
arbeider for å nå Nullvisjonen. Søgne blir en trafikksikker kommune.

PS 59/17 Sommerfullmakt til rådmannen 2017
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til i sommerferien å fatte vedtak i saker som haster
og som ikke kan utestå til ordinær politisk behandling.
Fullmakt gjelder ikke saker hvor vedtaksmyndigheten i lov eksplisitt er lagt til politisk
utvalg/kommunestyret. Vedtakene blir å referere i de respektive politiske utvalg som normalt
er tillagt vedtaksmyndigheten, i første møte etter ferien.
Bakgrunn for saken:
Det har vært vanlig at kommunestyret har gitt rådmannen fullmakt til i ferien å fatte vedtak i saker
som haster og som ikke kan utestå til ordinær politisk behandling.
Vedtaksmyndigheten gjelder de saker som kan delegeres til administrativt nivå fra alle utvalg
og kommunestyret, men ikke saker hvor vedtaksmyndighet i lov eksplisitt er tillagt politiske
utvalg/kommunestyret.
Vedtakene blir å referere i de respektive politiske utvalg som normalt er tillagt vedtaksmyndigheten i
første møte etter ferien.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.06.2017
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til i sommerferien å fatte vedtak i saker som haster
og som ikke kan utestå til ordinær politisk behandling.
Fullmakt gjelder ikke saker hvor vedtaksmyndigheten i lov eksplisitt er lagt til politisk
utvalg/kommunestyret. Vedtakene blir å referere i de respektive politiske utvalg som normalt
er tillagt vedtaksmyndigheten, i første møte etter ferien.

PS 60/17 KS Arbeidsgivermonitor 2016 - Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Administrasjonsutvalget tar kommunesektorens arbeidsgivermonitor for Søgne kommune til
orientering.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 10.01.2017
Behandling:
Det ble foreslått at saken går videre til tjenesteutvalget og kommunestyret og at det i forbindelse med
fremleggelsen for tjenesteutvalget og kommunestyret skjer en nærmere oppdatering av hvilke tiltak som er
iverksatt etter 3. kvartal 2015, og de resultater som er oppnådd til nå. Det er også ønskelig med oppdaterte
tall for heltid/deltid.

Innstilling:
Administrasjonsutvalget tar kommunesektorens arbeidsgivermonitor for Søgne kommune til
orientering. Administrasjonsutvalget ber om at saken går videre til tjenesteutvalget og
kommunestyret og at det i forbindelse med fremleggelsen for tjenesteutvalget og kommunestyret
skjer en nærmere oppdatering av hvilke tiltak som er iverksatt etter 3. kvartal 2015, og de resultater
som er oppnådd til nå. Det er også ønskelig med oppdaterte tall for heltid/deltid.

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 25.01.2017
Vedtak/innstilling:
AMU tar kommunesektorens arbeidsgivermonitor for Søgne kommune til orientering.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 31.05.2017
Behandling:
Ingen merknader.
Tjenesteutvalget fattet enstemmig innstilling.

Innstilling:
Tjenesteutvalget tar kommunesektorens arbeidsgivermonitor for Søgne kommune til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.06.2017
Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret tar kommunesektorens arbeidsgivermonitor for Søgne kommune til orientering.

PS 61/17 Rapport heltidskultur 2016
Rådmannens forslag til vedtak:
Rapporten tas til orientering.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 31.05.2017
Behandling:
Ingen merknader.
Tjenesteutvalget innstiller enstemmig til kommunestyret.

Innstilling:
Rapporten tas til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.06.2017
Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Rapporten tas til orientering.

PS 62/17 Evaluering Inkluderende læringsmiljø
Rådmannens forslag til vedtak:
Evalueringsrapport 2016 av satsningen Inkluderende læringsmiljø tas til etterretning.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 31.05.2017
Behandling:
Ingen merknader.
Tjenesteutvalget innstiller enstemmig til kommunestyret.

Innstilling:
Evalueringsrapport 2016 av satsningen inkluderende læringsmiljø tas til etterretning.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.06.2017
Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:
Evalueringsrapport 2016 av satsningen inkluderende læringsmiljø tas til etterretning.

PS 63/17 Saksfremlegg - organisering av administrasjonsutvalget
Rådmannens forslag til vedtak:







Kommunestyret vedtar følgende organisering av administrasjonsutvalget, gjeldende fra
01.08.17:
o Administrasjonsutvalget i Søgne kommune består av til sammen 12 medlemmer. 9 av
medlemmene er politisk valgte medlemmer fra formannskapet og 3 medlemmer som
er representanter for de ansattes organisasjoner.
Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til reglement for administrasjonsutvalget, gjeldene
fra 01.08.17
Som leder og nestleder for administrasjonsutvalget, fra 01.08.17 og ut denne valgperioden
velges:
o leder: nåværende leder av administrasjonsutvalget, Arild Berge (V)
o nestleder: ordfører Astrid M. Hilde (AP)
Politisk møteplan for 2017 endres i tråd med saksfremlegget

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 31.05.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Repr. Fardal (H) fremmet forslag:

Søgne Høyre ser med positivitet på det arbeidet som er lagt ned fra partene i å endre
administrasjonsutvalgets struktur. Søgne Høyre syntes for øvrig det er uheldig å endre sammensetningen og
strukturen/reglementet for et valgt utvalg midt i en periode. Søgne Høyre vil derfor fremme følgende forslag:
Søgne Høyre fremmer at administrasjonsutvalgets sammensetning og reglement består som dagens, ut valgt
periode.

Votering:
Rådmannens forslag satt opp mot forslag fra Høyre
Rådmannens forslag vedtatt med 3 mot 2 stemmer (H,SP)

Administrasjonsutvalget innstiller til formannskapet.

Innstilling:







Kommunestyret vedtar følgende organisering av administrasjonsutvalget, gjeldende fra
01.08.17:
o Administrasjonsutvalget i Søgne kommune består av til sammen 12 medlemmer. 9 av
medlemmene er politisk valgte medlemmer fra formannskapet og 3 medlemmer som
er representanter for de ansattes organisasjoner.
Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til reglement for administrasjonsutvalget, gjeldene
fra 01.08.17
Som leder og nestleder for administrasjonsutvalget, fra 01.08.17 og ut denne valgperioden
velges:
o leder: nåværende leder av administrasjonsutvalget, Arild Berge (V)
o nestleder: ordfører Astrid M. Hilde (AP)
Politisk møteplan for 2017 endres i tråd med saksfremlegget

Saksprotokoll i Formannskapet - 07.06.2017
Behandling:
Til behandling forelå administrasjonsutvalgets innstilling:






Kommunestyret vedtar følgende organisering av administrasjonsutvalget, gjeldende fra 01.08.17:
o Administrasjonsutvalget i Søgne kommune består av til sammen 12 medlemmer. 9 av
medlemmene er politisk valgte medlemmer fra formannskapet og 3 medlemmer som er
representanter for de ansattes organisasjoner.
Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til reglement for administrasjonsutvalget, gjeldene fra
01.08.17
Som leder og nestleder for administrasjonsutvalget, fra 01.08.17 og ut denne valgperioden velges:
o leder: nåværende leder av administrasjonsutvalget, Arild Berge (V)
o nestleder: ordfører Astrid M. Hilde (AP)
Politisk møteplan for 2017 endres i tråd med saksfremlegget

Repr. Løchen (H) fremmet forslag:

Formannskapet ser med positivitet på det arbeidet som er lagt ned fra partene i å endre
administrasjonsutvalgets struktur. Formannskapet syntes for øvrig det er uheldig å endre sammensetningen
og strukturen/reglementet for et valgt utvalg midt i en periode. Formannskapet vil derfor fremme følgende
forslag: Formannskapet fremmer at administrasjonsutvalgets sammensetning og reglement består som
dagens, ut valgt periode.
Votering:
Administrasjonsutvalgets innstilling satt opp mot Høyres sitt forslag. Administrasjonsutvalgets innstilling falt
med 4 (V, FRP, SV, KRF) mot 5 (H, AP) stemmer

Innstilling til kommunestyret:
Formannskapet ser med positivitet på det arbeidet som er lagt ned fra partene i å endre
administrasjonsutvalgets struktur. Formannskapet syntes for øvrig det er uheldig å endre
sammensetningen og strukturen/reglementet for et valgt utvalg midt i en periode. Formannskapet vil
derfor fremme følgende forslag: Formannskapet fremmer at administrasjonsutvalgets sammensetning
og reglement består som dagens, ut valgt periode.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.06.2017
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
Kommunestyret ser med positivitet på det arbeidet som er lagt ned fra partene i å endre
administrasjonsutvalgets struktur. Kommunestyret syntes for øvrig det er uheldig å endre sammensetningen
og strukturen/reglementet for et valgt utvalg midt i en periode. Kommunestyret vil derfor fremme følgende
forslag: Kommunestyret fremmer at administrasjonsutvalgets sammensetning og reglement består som
dagens, ut valgt periode.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet forslag:






Kommunestyret vedtar følgende organisering av administrasjonsutvalget, gjeldende fra 01.08.17:
o Administrasjonsutvalget i Søgne kommune består av til sammen 12 medlemmer. 9 av
medlemmene er politisk valgte medlemmer fra formannskapet og 3 medlemmer som er
representanter for de ansattes organisasjoner.
Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til reglement for administrasjonsutvalget, gjeldene fra
01.08.17
Som leder og nestleder for administrasjonsutvalget, fra 01.08.17 og ut denne valgperioden velges:
o leder: nåværende leder av administrasjonsutvalget, Arild Berge (V)
o nestleder: ordfører Astrid M. Hilde (AP)
Politisk møteplan for 2017 endres i tråd med saksfremlegget

Votering:
Formannskapets innstilling satt opp mot FRP sitt forslag. Formannskapets innstilling vedtatt med 15(AP, H,
SP) mot 12 stemmer.

Vedtak:
Kommunestyret ser med positivitet på det arbeidet som er lagt ned fra partene i å endre
administrasjonsutvalgets struktur. Kommunestyret syntes for øvrig det er uheldig å endre
sammensetningen og strukturen/reglementet for et valgt utvalg midt i en periode. Kommunestyret vil
derfor fremme følgende forslag: Kommunestyret fremmer at administrasjonsutvalgets sammensetning
og reglement består som dagens, ut valgt periode.

PS 64/17 Årsmelding 2016 - Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Årsmelding for Søgne kommune 2016 tas til orientering.
2. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 36,094 mill. kroner avsettes til disposisjonsfond.
3. 6,042 mill. kroner tilføres enheter med overskudd i 2016. Dette finansieres ved å redusere
avsetningen til disposisjonsfond under pkt. 2.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 29.05.2017
Innstilling:
Eldrerådet tar årsmelding for Søgne kommune 2016 til orientering.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 30.05.2017
Behandling:
Ingen merknader.

Innstilling:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar årsmelding for Søgne kommune 2016 til orientering.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 31.05.2017
Behandling:
Ingen merknader.

Innstilling:
1. Årsmelding for Søgne kommune 2016 tas til orientering.
2. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 36,094 mill. kroner avsettes til
disposisjonsfond.
3. 6,042 mill. kroner tilføres enheter med overskudd i 2016. Dette finansieres ved å redusere
avsetningen til disposisjonsfond under pkt. 2.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 31.05.2017
Behandling:
Økonomisjef Øverland orienterte samt besvarte spørsmål.
Ingen merknader.
Tjenesteutvalget innstiller enstemmig til formannskapet.

Innstilling:
1. Årsmelding for Søgne kommune 2016 tas til orientering.
2. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 36,094 mill. kroner avsettes til
disposisjonsfond.
3. 6,042 mill. kroner tilføres enheter med overskudd i 2016. Dette finansieres ved å redusere
avsetningen til disposisjonsfond under pkt. 2.

Saksprotokoll i Formannskapet - 07.06.2017
Behandling:
Økonomisjef Øverland orienterte samt besvarte spørsmål i sak «PS 53/17Årsmelding 2016 - Søgne kommune»
og «PS 54/17Årsregnskap 2016 - Søgne kommune» under ett.
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling til kommunestyret:
1. Årsmelding for Søgne kommune 2016 tas til orientering.
2. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 36,094 mill. kroner avsettes til disposisjonsfond.
3. 6,042 mill. kroner tilføres enheter med overskudd i 2016. Dette finansieres ved å redusere
avsetningen til disposisjonsfond under pkt. 2.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.06.2017
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:
1. Årsmelding for Søgne kommune 2016 tas til orientering.
2. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 36,094 mill. kroner avsettes til disposisjonsfond.
3. 6,042 mill. kroner tilføres enheter med overskudd i 2016. Dette finansieres ved å redusere
avsetningen til disposisjonsfond under pkt. 2.

PS 65/17 Årsregnskap 2016 - Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommunestyre fastsetter det fremlagte årsregnskap for Søgne kommune som
kommunens årsregnskap for 2016.

Saksprotokoll i Formannskapet - 07.06.2017
Behandling:
Økonomisjef Øverland orienterte samt besvarte spørsmål i sak «PS 53/17Årsmelding 2016 - Søgne kommune»
og «PS 54/17Årsregnskap 2016 - Søgne kommune» under ett.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Søgne kommunestyre fastsetter det fremlagte årsregnskap for Søgne kommune som
kommunens årsregnskap for 2016.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.06.2017
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Søgne kommunestyre fastsetter det fremlagte årsregnskap for Søgne kommune som
kommunens årsregnskap for 2016.

PS 66/17 1. tertialrapport 2017 - Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2017 med endringer som beskrevet i
saksframlegget.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 29.05.2017
Innstilling:
Eldrerådet tar 1.tertialrapport 2017 til orientering med følgende kommentarer:
-

-

Ved revisjon av budsjett 2017 bør det bevilges nødvendige midler til økt bemanning ved
omsorgssenteret, slik at bemanningsfaktoren kommer på et anstendig nivå. Viser til eldrerådets
behandling av PS 11/17 Bemanningssituasjon på omsorgssenteret, 03.04.2017.
Et positivt vedtak i kommunestyret må føre til umiddelbar utlysning, og rask tilsetting av kvalifisert
personell.
Ekstra midler som må bli stilt til disposisjon for en ekstra ressurskrevende bruker, bør øremerkes
bemanningen der vedkommende betjenes.

-

Det må bevilges egne lønnsmidler til alle seks læreplasser ved Søgne omsorgssenter.
Eldrerådet mener at Fritidsnytt er en viktig informasjonskanal for å nå frem til eldre innbyggere i
Søgne. Eldrerådet anbefaler derfor at Søgne kommune bevilger nødvendige midler for å sikre videre
drift av Fritidsnytt.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 30.05.2017
Behandling:
Ingen merknader.

Innstilling:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar 1.tertialrapport 2017 til orientering.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 31.05.2017
Behandling:
Leder Berge (V) fremmet utsettelsesforslag.

Innstilling:
Saken utsettes i påvente av drøftingsmøte med de tillitsvalgte. Ekstraordinært møte i
Administrasjonsutvalget berammes onsdag 07.06.17 kl 08:00.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 31.05.2017
Behandling:
Økonomisjef Øverland orienterte samt besvarte spørsmål.
Repr. Jørgensen (FRP) fremmet tilleggsforslag:
Tjenesteutvalget innstiller rådmannens forslag til vedtak til formannskapet med følgende tillegg:
1
I 2017 er det etablert en ny finansieringsmodell til skolene basert på antall klasser og elever. Enkelte skoler
rapporterer om krevende elevsaker, og høye tall på elever med særskilte behov.
Med denne bakgrunn opprettes det et fond på 2 millioner kroner under post "felles skole"

Fondet kan benyttes dersom det i løpet av skoleåret tilsier at det er behov for ytterligere midler som trengs å
bevilge utover budsjettmodellen. Rådmannen får myndighet til å foreta løpende vurderinger om behov, og
rapporterer om bruk av midler i tertialrapportene. Dersom det bevilges fra fondet i løpet av skoleåret skal det
ved den årlige budsjettbehandlingen tilføres nye midler til fondet, slik at det hvert år er to millioner kroner
disponibelt.
2
enhet for institusjonstjenester tilføres 1 million kroner for å møte behovet for nødvendig bemanning
3
Finansieringen på kr 3 millioner dekkes av redusert avsetning til investeringsbudsjettet.
4
det vises til følgende budsjettvedtak: Dersom kommunen ikke får tildelt øremerkede midler til helsesøster og
skolehelsetjenester fremmes det en sak om justerte rammer til helsetjenesten i tertialrapporten. Enheten
varsler om avslag på søknaden og det forventes at satsingen dekkes innenfor enhetens budsjett med de justerte
rammer i tertialrapporten

5
dersom reduksjonen av investeringsbudsjettet får konsekvenser for planlagt fremdrift av tiltak, økes
investeringsbudsjettet med midler fra disposisjonsfondet.
6
Med bakgrunn i gode resultater i 2015 og 2016 bør det vurderes å gjøre reduksjoner av eiendomsskatten i
økonomiplanen for 2018-2021

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Rådmannens forslag til vedtak.
Tilleggsforslag fra FRP – punktvis avstemning

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra FRP:
Punkt 1: vedtatt med 5 mot 3 stemmer (AP, V)
Punkt 2 – punkt 5: enstemmig vedtatt
Punkt 6: vedtatt med 6 mot 2 stemmer (AP)
Tjenesteutvalget innstiller til formannskapet.

Innstilling:
Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2017 med endringer som beskrevet i
saksframlegget.

1
I 2017 er det etablert en ny finansieringsmodell til skolene basert på antall klasser og elever. Enkelte
skoler rapporterer om krevende elevsaker, og høye tall på elever med særskilte behov.
Med denne bakgrunn opprettes det et fond på 2 millioner kroner under post "felles skole"
Fondet kan benyttes dersom det i løpet av skoleåret tilsier at det er behov for ytterligere midler som
trengs å bevilge utover budsjettmodellen. Rådmannen får myndighet til å foreta løpende vurderinger

om behov, og rapporterer om bruk av midler i tertialrapportene. Dersom det bevilges fra fondet i
løpet av skoleåret skal det ved den årlige budsjettbehandlingen tilføres nye midler til fondet, slik at
det hvert år er to millioner kroner disponibelt.
2
enhet for institusjonstjenester tilføres 1 million kroner for å møte behovet for nødvendig bemanning
3
Finansieringen på kr 3 millioner dekkes av redusert avsetning til investeringsbudsjettet.
4
det vises til følgende budsjettvedtak: Dersom kommunen ikke får tildelt øremerkede midler til
helsesøster og skolehelsetjenester fremmes det en sak om justerte rammer til helsetjenesten i
tertialrapporten. Enheten varsler om avslag på søknaden og det forventes at satsingen dekkes
innenfor enhetens budsjett med de justerte rammer i tertialrapporten

5
dersom reduksjonen av investeringsbudsjettet får konsekvenser for planlagt fremdrift av tiltak, økes
investeringsbudsjettet med midler fra disposisjonsfondet.
6
Med bakgrunn i gode resultater i 2015 og 2016 bør det vurderes å gjøre reduksjoner av
eiendomsskatten i økonomiplanen for 2018-2021

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 07.06.2017
Behandling:
Administrasjonsutvalget utsatte behandling av 1. tertialrapport 2017 i møte 31.05.17 i påvente av
drøftingsmøte. Drøftingsmøte med de tillitsvalgte ble gjennomført 06.06.2017, referatet ble utdelt i møte. De
tillitsvalgte ber om at referatet følger den videre behandling av saken.

Innstilling:
Administrasjonsutvalget tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 07.06.2017
Behandling:
Drøftingsmøte med de tillitsvalgte ble gjennomført 06.06.2017, referatet ble utdelt i møte. De tillitsvalgte ber
om at referatet følger den videre behandling av saken.

Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2017 med endringer som beskrevet i saksframlegget.
1
I 2017 er det etablert en ny finansieringsmodell til skolene basert på antall klasser og elever. Enkelte skoler
rapporterer om krevende elevsaker, og høye tall på elever med særskilte behov.
Med denne bakgrunn opprettes det et fond på 2 millioner kroner under post "felles skole"
Fondet kan benyttes dersom det i løpet av skoleåret tilsier at det er behov for ytterligere midler som trengs å
bevilge utover budsjettmodellen. Rådmannen får myndighet til å foreta løpende vurderinger om behov, og
rapporterer om bruk av midler i tertialrapportene. Dersom det bevilges fra fondet i løpet av skoleåret skal det
ved den årlige budsjettbehandlingen tilføres nye midler til fondet, slik at det hvert år er to millioner kroner
disponibelt.
2
enhet for institusjonstjenester tilføres 1 million kroner for å møte behovet for nødvendig bemanning
3
Finansieringen på kr 3 millioner dekkes av redusert avsetning til investeringsbudsjettet.
4
det vises til følgende budsjettvedtak: Dersom kommunen ikke får tildelt øremerkede midler til helsesøster og
skolehelsetjenester fremmes det en sak om justerte rammer til helsetjenesten i tertialrapporten. Enheten
varsler om avslag på søknaden og det forventes at satsingen dekkes innenfor enhetens budsjett med de justerte
rammer i tertialrapporten
5
dersom reduksjonen av investeringsbudsjettet får konsekvenser for planlagt fremdrift av tiltak, økes
investeringsbudsjettet med midler fra disposisjonsfondet.
6
Med bakgrunn i gode resultater i 2015 og 2016 bør det vurderes å gjøre reduksjoner av eiendomsskatten i
økonomiplanen for 2018-2021
Votering
Det ble votert i følgende rekkefølge
 Første avsnitt i tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt
 Punkt 1 i tjenesteutvalgets innstilling falt med 6 mot 3 (H, FRP) stemmer
 Punkt 2 i tjenesteutvalgets enstemmig vedtatt
 Da punkt 1 tjenesteutvalgets innstilling falt, endres beløpet i punkt 3 fra 3 til 1 mill kroner. Punkt 3 i
tjenesteutvalgets innstilling vedtatt med 8 mot 1 (FRP) stemmer
 Punkt 4 i tjenesteutvalgets innstilling fikk ingen stemmer og falt
 Punkt 5 i tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt
 Punkt 6 i tjenesteutvalgets innstilling vedtatt 5 (V, H, FRP, KRF) mot 4 (AP, SV)

Innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2017 med endringer som beskrevet i saksframlegget.
1. Enhet for institusjonstjenester tilføres 1 million kroner for å møte behovet for nødvendig bemanning
2. Finansieringen på kr 1 million dekkes av redusert avsetning til investeringsbudsjettet.
3. Dersom reduksjonen av investeringsbudsjettet får konsekvenser for planlagt fremdrift av tiltak, økes
investeringsbudsjettet med midler fra disposisjonsfondet.
4. Med bakgrunn i gode resultater i 2015 og 2016 bør det vurderes å gjøre reduksjoner av
eiendomsskatten i økonomiplanen for 2018-2021

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.06.2017
Behandling:
Økonomisjef Ståle Øverland orienterte og svarte på spørsmål om 1. tertialrapport 2017 i forkant av
behandlingen.
Referat fra drøftingsmøte med tillitsvalgte i «PS 66/17 1. tertialrapport 2017 - Søgne kommune» er publisert i
mappen «Andre dokumenter» under møtet 22.06.17, www.sogne.kommune.no/sakslister.
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2017 med endringer som beskrevet i saksframlegget.
1. Enhet for institusjonstjenester tilføres 1 million kroner for å møte behovet for nødvendig bemanning
2. Finansieringen på kr 1 million dekkes av redusert avsetning til investeringsbudsjettet.
3. Dersom reduksjonen av investeringsbudsjettet får konsekvenser for planlagt fremdrift av tiltak, økes
investeringsbudsjettet med midler fra disposisjonsfondet.
4. Med bakgrunn i gode resultater i 2015 og 2016 bør det vurderes å gjøre reduksjoner av
eiendomsskatten i økonomiplanen for 2018-2021
Repr. Eikeland (FRP) fremmet tilleggsforslag:
Kommunestyret ber tjenesteutvalget forsøke å finne et system for hvordan skolen skal driftes forutsigbart
dersom det oppstå situasjoner med elever som har behov for økt innsats.
Repr. Egeli (AP) fremmet forslag:
Kommunestyret bevilger som et strakstiltak 500.000 til barnevernet for å styrke bemanningen på kontoret i
Søgne / Songdalen.
Vedtaket forutsetter at Songdalen Kommune bidrar med sin tilsvarende andel slik at kontoret raskt kan få økt
bemanningen med en stilling.
Det bes om at rådmannen vurderer behovet for ytterligere en stilling i forbindelse med budsjettbehandlingen i
2018.
Repr. Berge (V) fremmet tilleggsforslag:
Kommunestyret ser behovet for å styrke barnevernet. Administrasjonen utarbeider en sak om dette.
Arbeiderpartiet trakk sitt forslag.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Formannskapets innstilling punkt 1 enstemmig vedtatt
 Formannskapets innstilling punkt 2 enstemmig vedtatt
 Formannskapets innstilling punkt 3 enstemmig vedtatt
 Formannskapets innstilling punkt 4 vedtatt 15(V, KRF(1-Jenssen), H, SP, FRP) mot 12 stemmer (AP,
KRF (2-Sæther, Kleivset), SV, MDG)
 FRP sitt tilleggsforslag enstemmig vedtatt
 Venstre sitt tilleggsforslag enstemmig vedtatt

Vedtak:
Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2017 med endringer som beskrevet i
saksframlegget.
1. Enhet for institusjonstjenester tilføres 1 million kroner for å møte behovet for nødvendig
bemanning
2. Finansieringen på kr 1 million dekkes av redusert avsetning til investeringsbudsjettet.
3. Dersom reduksjonen av investeringsbudsjettet får konsekvenser for planlagt fremdrift av tiltak,
økes investeringsbudsjettet med midler fra disposisjonsfondet.

4. Med bakgrunn i gode resultater i 2015 og 2016 bør det vurderes å gjøre reduksjoner av
eiendomsskatten i økonomiplanen for 2018-2021
5. Kommunestyret ber tjenesteutvalget forsøke å finne et system for hvordan skolen skal driftes
forutsigbart dersom det oppstå situasjoner med elever som har behov for økt innsats.
6. Kommunestyret ser behovet for å styrke barnevernet. Administrasjonen utarbeider en sak om
dette.

PS 67/17 Vedtak om innføring av revidert avløpsforskrift for Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune vedtar «Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og
lignende i Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommune».
Forskriften trer i kraft fra 01.september 2017.

Saksprotokoll i Formannskapet - 07.06.2017
Behandling:
Saksbehandler Jan Inghard Thorsen var til stede og svarte på spørsmål fra medlemmene.
Problemstillinger knyttet til forurensing sendes til plan- og miljøutvalget for uttalelse før behandling i
kommunestyret.
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 6 mot 3 (H, FRP) stemmer

Innstilling til kommunestyret:
Søgne kommune vedtar «Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i
Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommune».
Forskriften trer i kraft fra 01.september 2017.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 14.06.2017
Behandling:

Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 7 mot 2 stemmer (Daland; FRP, Reisvoll; H).

Innstilling:
Søgne kommune vedtar «Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og
lignende i Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommune».
Forskriften trer i kraft fra 01.september 2017

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.06.2017
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
Søgne kommune vedtar «Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i
Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommune».
Forskriften trer i kraft fra 01.september 2017
Repr. Reisvoll (H) fremmet forslag:
Søgne kommune vedtar å videreføre eksisterende avløpsforskrift. Revidering vurderes etter 2 år når forslag til
ny forskrift er praktisert i de kommuner som eventuelt vedtar det foreliggende forslag.

Votering:
Formannskapets innstilling satt opp mot Høyres forslag. Formannskapets innstilling vedtatt med 15 (V, KRF,
AP, SV, MDG) mot 12 (H, FRP, SP) stemmer.

Vedtak:
Søgne kommune vedtar «Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i
Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommune».
Forskriften trer i kraft fra 01.september 2017

PS 68/17 Sluttbehandling - detaljregulering for Skiftodden - Plan ID 201515

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.06.2017
Saksfremlegget trukket 19.07.17, da den ble sendt kommunestyret før behandling i plan- og
miljøutvalget.

PS 69/17 Sluttbehandling - Detaljregulering for E39, Plan ID 201510
Rådmannens forslag til vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljregulering for E39, plan ID
201510 bestående av plankart, bestemmelser, planbeskrivelse med tilhørende vedlegg.

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

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 14.06.2017
Behandling:
Kommunalsjef Tofte erklærte seg inhabil og fratrådte møtet. Enhetsleder Austegard tiltrådte møtet.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Repr. Reisvoll (H) ba om protokolltilførsel:
-

-

Topp vei mellom Tverråna og Lohne lier industriområde søkes lagt laves mulig i terrenget.
Broforbindelse over Tverråna og over Tageveien utføres med så stor bredde at de også vil
kunne fungere som viltunderganger. Ved Tverråna tilrettelegges for viltpassasje syd og nord
for vestre brufundament.
Kulvert over Dåsåna utføres slik at mest mulig av vannstreng fremkommer i dagslys.
Det ønskes støyskjerming også på sydsida av broa ved Tverråna.

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

Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret.
Innstilling:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljregulering for E39, plan ID
201510 bestående av plankart, bestemmelser, planbeskrivelse med tilhørende vedlegg.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.06.2017
Behandling:
Repr. Kjær (SV) stilte spørsmål ved sin habilitet da bro over Trysfjorden berører sterkt hans nærområde og
fratrådte møtet under habilitetsvurderingen. Representanten ble enstemmig vurdert habil og tiltrådte møtet.

Repr. Reisvoll (H) ba om protokolltilførsel:
-

-

Topp vei mellom Tverråna og Lohne lier industriområde søkes lagt laves mulig i terrenget.
Broforbindelse over Tverråna og over Tageveien utføres med så stor bredde at de også vil kunne
fungere som viltunderganger. Ved Tverråna tilrettelegges for viltpassasje syd og nord for vestre
brufundament.
Kulvert over Dåsåna utføres slik at mest mulig av vannstreng fremkommer i dagslys.
Det ønskes støyskjerming også på sydsida av broa ved Tverråna.

Repr. Kleivset (KRF) ba om protokolltilførsel:
Søgne kommunestyre ber vegvesenet om å ta spesielle hensyn til natur, miljø og biologisk mangfold på
strekningen Vedderheia-Lohnelier som blir liggende i åpen trase. Det må også legges vekt på støydempende
tiltak.
Repr. Kjær (SV) ba om protokolltilførsel:
1. Overskuddssteinmasse skal i størst mulig grad brukes/selges til pukkverk etc. Permanente store
deponier med vei på toppen unngås.
2. Anleggsvei til brospenn Trysfjorden går i svært sårbare områder. Alternativløsninger prøves
gjennomført
3. Avrenning fra Trysfjordbroa til sjø prøves unngått.

Votering:
Plan- og miljøutvalgets innstilling vedtatt med 24 mot 3 (MDG, SV, SP) stemmer

Vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljregulering for E39, plan ID 201510
bestående av plankart, bestemmelser, planbeskrivelse med tilhørende vedlegg.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.

PS 70/17 Stevning fra Parat mot Søgne kommune - Partsrepresentant
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar KS-advokat Frode Lauareid sitt notat av 15.06.2017 til
orientering og ber ordføreren følge hans anbefaling.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.06.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar KS-advokat Frode Lauareid sitt notat av 15.06.2017 til orientering og ber ordføreren
følge hans anbefaling.
Repr. Egeli (AP) fremmet fellesforslag på vegne av AP, KRF og Høyre:
Kommunestyret ber ordføreren delegerer stedfortrederfunksjonen til Torfinn Kleivset, som kommunestyret
partsrepresentant i saken mot Parat.

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak satt opp mot fellesforslag fra AP, KRF og Høyre. Fellesforslaget vedtatt med
20 mot 7 (FRP, V) stemmer

Vedtak:
Kommunestyret ber ordføreren delegerer stedfortrederfunksjonen til Torfinn Kleivset, som
kommunens partsrepresentant i saken mot Parat.

