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Rådmannens forslag til vedtak:
2. tertialrapport 2017 for Søgne kommune tas til orientering.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 26.09.2017
Behandling:
Eldrerådet etterspør en mer detaljert oversikt når det gjelder vedlegg til 2. tertialrapport - Oppfølging av
vedtak i kommunestyret. Dette gjelder for eksempel PS 66/17 av 22.06.2017 – Hva er status ved
utlysning og ansettelser i enhet for institusjonstjenester.

Innstilling:
2. tertialrapport 2017 for Søgne kommune tas til orientering.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 26.09.2017
Behandling:
Innstilling:
2. tertialrapport 2017 for Søgne kommune tas til orientering.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 10.10.2017
Behandling:
Ingen merknader.

Innstilling:
2. tertialrapport 2017 for Søgne kommune tas til orientering.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 11.10.2017
Behandling:
Til behandling forelå administrasjonsutvalgets innstilling:
2. tertialrapport 2017 for Søgne kommune tas til orientering.
Repr. Lohne (H) tok opp spørsmålet stilt i eldrerådet, 26.09.17, «Hva er status ved utlysning og
ansettelser i enhet for institusjonstjenester».
Kommunalsjef for helse- og omsorg, Svein Resset orienterte om status.
Repr. Eikeland (FRP) fremmet tilleggsforslag:
Drift
Tjenesteutvalget ønsker flere opplysninger for å vurdere om enkelte enheter er riktig
budsjettert, og ber om at det før budsjett for 2018, og økonomiplan for perioden 2018-2021
vedtas, får fremlagt følgende:
Konsekvenser for planlagte budsjettreduksjoner ved skolene som styrer mot et merforbruk
Planlagte gjennomføringer for å oppnå budsjettbalanse i enhet for institusjonstjenester
Investeringer
Tjenesteutvalget ber om status på følgende områder:
- Investeringer ulike boligformål ( nødboliger/flyktninger)
Det er satt av 7,6 millioner og pr.2.tertial er det ikke brukt midler til dette
- 7 nye omsorgsboliger funksjonshemmede fra 2017
Det er satt av 10 millioner og brukt 230.000. Estimert prognose ved årets slutt er 400.000
- Ombygging til dagsenter Linnegrøvan
Det er satt av 9 millioner, det er brukt kr.0
-

Flytting bygdemuseum
2,5 millioner er avsatt i 2017
Uteområder barnehager
Det er avsatt 2,25 millioner i 2017, det er brukt 25.000 og estimerte prognoser sier at
100.000 skal benyttes i 2017

- Velferdsteknologi
Det er satt av 2 millioner på budsjett for 2017, men det planlegges for kr. 0

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Administrasjonsutvalget innstilling enstemmig vedtatt
 FRP sitt tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Innstilling til formannskapet:
2. tertialrapport 2017 for Søgne kommune tas til orientering.
Drift
Tjenesteutvalget ønsker flere opplysninger for å vurdere om enkelte enheter er riktig budsjettert, og
ber om at det før budsjett for 2018, og økonomiplan for perioden 2018-2021 vedtas, får fremlagt
følgende:
- Konsekvenser for planlagte budsjettreduksjoner ved skolene som styrer mot et merforbruk
- Planlagte gjennomføringer for å oppnå budsjettbalanse i enhet for institusjonstjenester
Investeringer
Tjenesteutvalget ber om status på følgende områder:
- Investeringer ulike boligformål ( nødboliger/flyktninger)
Det er satt av 7,6 millioner og pr.2.tertial er det ikke brukt midler til dette
- 7 nye omsorgsboliger funksjonshemmede fra 2017
Det er satt av 10 millioner og brukt 230.000. Estimert prognose ved årets slutt er 400.000
- Ombygging til dagsenter Linnegrøvan
Det er satt av 9 millioner, det er brukt kr.0
-

Flytting bygdemuseum
2,5 millioner er avsatt i 2017
Uteområder barnehager
Det er avsatt 2,25 millioner i 2017, det er brukt 25.000 og estimerte prognoser sier at
100.000 skal benyttes i 2017

- Velferdsteknologi
Det er satt av 2 millioner på budsjett for 2017, men det planlegges for kr. 0

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.10.2017
Behandling:
Kommunalsjef for teknisk, Torkjell Tofte og rådmann Kim Høyer Holum orienterte om status på
områdene under punktet «Investeringer» og barnehagetomt i Kjellandheia og svarte på spørsmål fra
medlemmene.
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
2. tertialrapport 2017 for Søgne kommune tas til orientering.
Drift

Tjenesteutvalget ønsker flere opplysninger for å vurdere om enkelte enheter er riktig budsjettert, og
ber om at det før budsjett for 2018, og økonomiplan for perioden 2018-2021 vedtas, får fremlagt
følgende:
- Konsekvenser for planlagte budsjettreduksjoner ved skolene som styrer mot et merforbruk
- Planlagte gjennomføringer for å oppnå budsjettbalanse i enhet for institusjonstjenester
Investeringer
Tjenesteutvalget ber om status på følgende områder:
- Investeringer ulike boligformål (nødboliger/flyktninger)
Det er satt av 7,6 millioner og pr.2.tertial er det ikke brukt midler til dette
- 7 nye omsorgsboliger funksjonshemmede fra 2017
Det er satt av 10 millioner og brukt 230.000. Estimert prognose ved årets slutt er 400.000
- Ombygging til dagsenter Linnegrøvan
Det er satt av 9 millioner, det er brukt kr.0
- Flytting bygdemuseum
2,5 millioner er avsatt i 2017
- Uteområder barnehager
Det er avsatt 2,25 millioner i 2017, det er brukt 25.000 og estimerte prognoser sier at
100.000 skal benyttes i 2017
- Velferdsteknologi
Det er satt av 2 millioner på budsjett for 2017, men det planlegges for kr. 0

Bakgrunn for saken:
Saksframlegget gir status for kommunens økonomi per 31. august 2017 i forhold til budsjett,
både for drift og investeringer. Andre tertialrapport er først og fremst en rapportering om status
i forhold til budsjett, og det foreslås ikke bevilgningsendringer.
Vedlagt saken følger også en liste over kommunestyrevedtak til oppfølging og status for disse.
Saksutredning:
1. DRIFTSBUDSJETTET
Status før andre tertial
Søgne kommune budsjetterte i opprinnelig budsjett med et netto driftsresultat på 9,3 mill.
kroner. I første tertialrapport ble budsjetterte inntekter økt med ca. 2,6 mill. kroner, mens
utgiftsrammen til enhetene ble økt med 5,2 mill. kroner. Dette innebærer at budsjettert netto
driftsresultat ble redusert til 6,7 mill. kroner. I forbindelse med årsmeldingen 2016 vedtok
kommunestyret at enheter som gikk i pluss i 2016 skulle få overført 6 mill. kroner til 2017.
Dette gir en økning i enhetenes utgiftsrammer for 2017, og reduserer budsjettert netto
driftsresultat ytterligere til 0,7 mill. kroner. KLP har anslått lavere pensjonsutgifter i 2017,
dette er ikke budsjettert og en anslo i 1. tertialrapport at dette ville styrke netto driftsresultat
med 12 mill. kroner i forhold til budsjett.
Inntekter og utgifter utenom enhetene:
Frie inntekter:
Frie inntekter består av rammetilskudd og skatt på inntekt og formue og er budsjettert med
558,8 mill. kroner i 2017. Dette inkluderer en økning på 1,8 mill. kroner i 1. tertialrapport.

Ved utgangen av august hadde Søgne kommune regnskapsført skatteinntekter på 176,5 mill.
kroner. Dette var en vekst på 1,4 prosent fra året før, men likevel 2,5 mill. kroner lavere enn
budsjettert. Utviklingen i Søgne er på linje med gjennomsnittet i Vest-Agder.
Skatteinngangen har imidlertid vært svært god på landsbasis. Mens det er budsjettert med en
årsvekst på 1,0 prosent for kommunene i 2017 var veksten for perioden januar-juli på 3,9
prosent i forhold til samme periode i fjor. Siste anslag er at skatteinntektene for kommunene på
landsbasis kan øke med 4 mrd. kroner mer enn anslått i Revidert Nasjonalbudsjett. På grunn av
den såkalte inntektsfordelingen, som omfordeler fra kommuner med høye skatteinntekter til
kommuner med lave skatteinntekter, er det skatteinngangen på landsbasis som er viktigst også
for Søgne kommune. Søgne kommunes frie inntekter anslås på den bakgrunn å bli ca. 6 mill.
kroner høyere enn budsjettert. Det er stor usikkerhet til anslaget, senest i fjor ble det gjort
betydelige endringer i anslått skatteinngang i løpet av november/desember.
Finansinntekter og -utgifter:
Søgne kommunes forvaltningsfond
Avkastningen ved utgangen av 2. tertial var lik budsjettert avkastning for hele året, dvs. 7,1
mill. kroner, tilsvarende 4,3 prosent. Avkastningen har vært 2,1 mill. kroner høyere enn
indeksporteføljen, som har hatt en avkastning på 3,0 prosent. Fondets verdiutvikling har hittil i
år vært som følger:

Kommunestyret vedtok nytt reglement for finans- og gjeldsforvaltning 26. januar 2017. Det
nye reglementet tok inn eiendom som en ny aktivaklasse med en andel på 10 prosent i
normalporteføljen. Kommunen har nå begynt å kjøpe seg opp i eiendom, det vil imidlertid ta
tid å komme opp til 10 prosent. Ved utgangen av 2. tertial utgjorde eiendomsfond 2,3 prosent
av porteføljen.
Forvaltningen har vært innenfor rammene i kommunens finansreglement. For ytterligere
informasjon vises det til vedlagt avkastningsrapport for 2. tertial.
Renteutgifter/Gjeldsforvaltning
Kommunen har budsjettert med 13 mill. kroner til renteutgifter på kommunens investeringslån
(altså utenom startlån). Det forventes nå at renteutgiftene blir noe lavere, men det er små utslag
og det foreslås ikke å endre budsjettet. Det er i tillegg budsjettert med 2 mill. kroner i
renteutgifter knyttet til startlån.
Etter 1. tertialrapport er det forutsatt at i underkant av 40 mill. kroner av årets investeringer
skal lånefinansieres. Ved inngangen til 2017 hadde kommunen ubrukte lånemidler på ca. 27
mill. kroner. Disse vil bli brukt før en tar opp nye lån. I tillegg har kommunen fått større
tilskudd enn budsjettert fra Husbanken og investeringene ser ut til å bli noe lavere enn
forutsatt. Per i dag ser det derfor ikke ut til å være behov for å ta opp nye lån i 2017.
Lånegjeld utenom startlån var per 31. august på 547,5 mill. kroner. Kommunen har bundet
renten på 46 prosent av låneporteføljen (andelen skal være mellom 25 og 70 prosent ihht.
finansreglementet). Durasjon i gjeldsporteføljen, som viser gjennomsnittlig rentebinding for

hele porteføljen, er på 1,3 (skal være mellom 1,0 og 5,0 ihht. finansreglementet). Dette
innebærer at kommunen har relativt kort gjennomsnittlig rentebinding. Dette har vært en fordel
med fallende renter, og er i tråd med anbefalinger fra kommunens rådgivere.
Gjennomsnittlig rente har falt fra 2,4 prosent ved årsskiftet til 2,3 prosent ved utgangen av 2.
tertial. Forvaltningen har vært innenfor rammene i kommunens finansreglement. Kommunens
gjeld knyttet til startlån utgjorde 115,3 mill. kroner. For ytterligere informasjon vises det til
vedlagt gjeldsrapport for 2. tertial.
Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål
Ledige driftsmidler og ubrukte lånemidler er plassert på konto i Søgne og Greipstad sparebank.
Ved årsskiftet var saldo på kommunens kontoer (utenom skattetrekkskonto) 222 mill. kroner.
Ved utgangen av 2. tertial var tilsvarende saldo 232 mill. kroner. Innskuddene forventes å bli
redusert i tredje tertial.
Renteinntekter er budsjettert med 2,5 mill. kroner. I tillegg er det budsjettert med 2 mill. kroner
i renteinntekter fra startlån. Det foreslås ikke å endre dette. Forvaltningen har vært innenfor
rammene i kommunens finansreglement.
Pensjon
Det er usikkerhet knyttet til det såkalte premieavviket og resultateffekten knyttet til
kommunens pensjonsordning. I 1. tertialrapport ble det opplyst om at KLP hadde oversendt
nye prognoser som tilsier at pensjonsutgiftene blir anslagsvis 12 mill. kroner lavere enn
budsjettert. Det er ikke kommet nye anslag i andre tertial, og det er fortsatt stor usikkerhet
knyttet til pensjonsutgiftene.
Status per 31. august for enhetene og situasjonen for budsjettåret 2017:
Nedenfor følger rapportering for de enkelte enhetene:
Administrasjonsavdelingen
Ved utgangen av 2. tertial har enheten et korrigert avvik på om lag 1 mill. kroner, dette
kommer av merforbruk på politisk virksomhet, større utgifter til tapt arbeidsfortjeneste enn
budsjettert og utgifter til konsulenttjenester vedrørende opplæring/prosess med kommunestyret.
For resten av avdelingen forventes det budsjettbalanse ved årets slutt.
Enhet for PP-tjeneste
Enheten har brukt overført overskudd fra tidligere år til opplæring/kurs ifht de pålegg om
kompetanse som er kommet for PP-tjenesten. Totalt forventer enheten et merforbruk på om lag
200.000 kroner ved åretes slutt.
Nav/sosial
Nav/sosial har ved utgangen av 2. tertial et mindreforbruk på i underkant av 1 mill. kroner.
Enheten melder likevel bekymring rundt sosialutbetalinger til flyktninger. Ved utgangen av 2.
tertial har denne posten et merforbruk på 0,5 mill. kroner, det er avtalt med
kvalifiseringsenheten at det er de som tar denne merkostnaden. Nav/sosial og
kvalifiseringsenheten er i dialog for å se om de kan løse noen av disse utfordringene.
Barneverntjenesten
Den nye interkommunale barneverntjenesten med Kristiansand, Lillesand, Birkenes, Songdalen
og Søgne ble etablert 1. januar 2016. Ved utgangen av 2. tertial melder barnevernet om et
mindreforbruk på 260.000 kroner. Det har vært en økning i antall omsorgsovertakelser på

slutten av 2016 og dette ble ikke tatt hensyn til når budsjettet for 2017 ble lagt. Det har også
vært en økning av barn i fosterhjem i år. Videre har Søgne fått flere nye barn på institusjon som
er svært kostnadskrevende. Totalt forventer barnevernet et merforbruk på om lag 0,2 mill.
kroner for året som helhet.
Enhet for barnehager
Det er økt opp følgende plasser etter rapporteringen for 1. tertial: Spiren barnehage har økt med
6 plasser til store barn og 3 plasser til små bar. Videre har Åros fått to ekstraplasser grunnet
dispensasjon. Total forventes denne økningen å koste i overkant av 0,5 mill. kroner.
Enheten har et merforbruk på styrket tilbud knyttet til vedtak om spesialpedagogisk hjelp på
ekstra assistenttimer til enkelt barn. Fokus denne høsten er holdningsarbeid og endring av
praksis.
Det er ute på høring et forslag om endret pedagognorm i barnehagene. Det er tidlig å si hva
dette har si for våre barnehager, men for de private vil kommunen måtte betale en sats frem til
kommunens egne utgifter gir utslag i økt sats. Vi vil komme tilbake til dette når vi vet mer. Per
i dag ser det ikke ut til at kommunens totale utgifter til dette blir så veldig høye.
Tilskudd til private barnehager blir omtrent som forventet ved rapporteringen for 1. tertial.
I budsjettet til enheten ligger det inne en forutsetning om en netto inntekt på 1 mill. kroner
knyttet til gjestebarn, i 2016 gikk denne posten omtrent i null. Det ser ut som at dette også er
tilfelle i inneværende år, men det er mulig at den økte kapasiteten kan ha endret noe på det. På
bakgrunn av dette forventer enheten et merforbruk på opp mot 1 mill. kroner ved årets slutt.
Kvalifiseringsenheten
Ved utgangen av 2. tertial har enheten et korrigert mindre forbruk på om lag 2,6 mill. kroner.
Årsakene til dette er at det er store utfordringer med å få til et godt periodisert budsjett for
enheten. Det er et mindreforbruk på introduksjonsstønad, dette kommer av at ikke alle som
skulle på introprogrammet er begynt der av ulike årsaker. Dette har ført til at Nav/sosial har en
budsjettsprekk på sosialstønad til flyktninger. Selv om man nå har et mindreforbruk på
introduksjonsstønad så vil denne utgiften komme senere, så dette mindreforbruket kan ikke
brukes til å dekke merforbruket på sosialstønad til flyktninger. Nav og Kvalifiseringsenheten er
i dialog for å se om det er noe som kan gjøres for å rette på dette. Det er vanskelig å estimere
resultatet ved årets slutt, enhetsleder melder at det kan bli et sted mellom 1 til 4,5 mill. kroner.
I følge brev fra IMDI vil det ankomme ca 50% færre flyktninger i 2018 enn i 2017. Alle
kommuner må påregne betydelig færre flyktninger til bosetting. Enhetsleder anslag for 2018 er
at Søgne må bosette 20 personer. Enheten er forberedt på å endre aktiviteten i forhold til
endringer i behov.
Nygård skole
Skolen har et merforbruk ved utgangen 2. tertial på 1,1 mill. kroner, dette kommer av:
 Krevende elever, ekstra bemanning
 Elever med nedsatt hørsel – redusert klassestørrelse (en klasse mer enn
budsjettmodellen gir)
 Vikar forbruk
 Endringer i ledelsesgruppen
 Økt antall elever i kompetanseavdelingen
Ved skolestart har den nye rektoren gjort flere tiltak for å redusere overforbruket. Det er blant
annet sett på organiseringa av klasser/trinn, redusert bemanning, redusert antall kontaktlærere,
jobber med å inkludere krevende elever i klassemiljøet og redusert vikarbehov. På grunn av

hørselsproblematikk har skolen en klasse mer enn det som tas hensyn til i
budsjetteringsmodellen. Enhetsleder gir tilbakemeldinger om at skolen håper å redusere det
store merforbruket noe, men forventer ikke å gå i balanse ved slutten av 2017.
Lunde skole
Enheten har et merforbruk på 1,3 mill. kroner ved utgangen av 2. tertial, noe som forklares ved
at skolen har hatt 5 elever for skoleåret 2016/2017 som har krevd tilrettelegging en-til-en med
en voksen. Problematikken rundt disse elevene er av en slik art at de ikke kan fungere i
ordinære undervisningssituasjoner med klassen eller med andre elever. Det har også blitt kjøpt
plasser på alternative opplæringssteder. Dette har vært kostbart for skolen. Videre har det vært
ustrakt bruk av vikarer ved skolen på vårhalvåret som et resultat av utbygging og ombygging.
Skolen har vært trang både inne og ute og for å forebygge sykemeldinger har skolen brukt mye
vikar. Ved oppstart høsten 2017 har skolen ikke fravær og håper å kunne jobbe inn mye av
merforbruket. Skolen forventer ikke å være helt i mål med budsjettbalansen ved årets slutt.
Langenes skole
Ved utgangen av 2. tertial har enheten et mindreforbruk på om lag 0,9 mill. kroner, dette
kommer i stor grad av overført overskudd fra 2016. Enheten forventer å gå med overskudd ved
årets slutt.
Tangvall skole
Skolen har et mindreforbruk på 400.000 kroner ved utgangen av 2. tertial. Skolen melder
videre at de har fått informasjon om at det vil kommen en ny elev i innføringsgruppen
tilhørende et annet trinn enn nåværende elever (fra oktober 2017), dette vil medføre at de må
øke stillingsprosenten til tospråklig faglærer ut over det de har ramme for, dette forventes å øke
utgiftene til skolen med 250.000 kroner i 2017. Skolen forventes å styre mot budsjettbalanse.
Tinntjønn skole
Skolen er i balanse ved utgangen av 2. tertial, men melder om at de har flere elever med særlig
store utfordringer med å delta i klassefelleskapet. De jobber mot budsjettbalanse ved årets slutt,
men ser flere utforinger med å få det til.
Enhet for helsetjenester
Ved utgangen av 2. tertial har enheten et merforbruk på ca. 200.000 kroner og forventer
balanse ved året slutt.
Enhet for institusjoner
Som meldt i 1. tertial har enheten et betydelig merforbruk, ved utgangen av 2. tertial er dette
oppe i 2,7 mill. kroner. Merforbruket kommer i hovedsak av for mye bruk av overtid, en
betydelig bruk av innleie fra vikarbyrå og for mye utgifter knyttet til daglig drift. Ny
enhetsleder har en total gjennomgang av enheten med mål om å utvikle en mer
kostnadseffektiv tjeneste. Innføring av tiltak for å få kontroll over økonomien tar tid og det
forventes at enheten har merforbruk ved årets slutt. Det jobbes med å redusere dette så mye
som mulig.
Enhet for hjemmetjenester
Enhet for hjemmetjenester har et korrigert mindreforbruk på 0,8 mill. kroner ved utgangen av
2. tertial. Mindreforbruket kan forklares med at 3 nye stillinger først ble besatt nå. Enheten
forventes å gå i balanse ved årets slutt.
Enhet for livsmestring
Enheten har ved utgangen av 2. tertial et merforbruk på 2 mill. kroner. Usikkerhet rundt
tilskudd til rusarbeidet er noe av grunnen til dette, kommunen får 1,6 mill. kroner mindre til

dette arbeidet i 2017 enn 2018. Videre er 1,5 årsverk i psykososialt team tilskudd basert, dette
er det søkt om, men dette er foreløpig ikke finansiert. Enheten gir også tjenester til flere
ressurskrevende brukere, der noe har et krevende og uforutsigbart atferdsmønster, noen av de
økte kostnadene med disse kan bli finansiert med økt tilskudd fra staten. Videre er en BPAordning ble avviklet i august, dette fører til lavere utgifter. Enheten jobber mot budsjettbalanse
ved årets slutt.
Kultur
Enheten har et overskudd ved utgangen av 2. tertial på litt under 1 mill. kroner, noe som
kommer av godt besøk i juli. Enheten har også ventet med større innkjøp for i påvente av
sommerens drift. Det forventes derfor budsjettbalanse ved årets slutt.
Ingeniørvesenet
Rammeområdene har ved utgangen av 2. tertial et lite mindreforbruk og det forventer å gå i
balanse ved årets slutt. Småbåthavnen ser ut til få inn om lag 300.000 kroner i mindre
inntekter, pga lavere utleie av plasser.
Innenfor selvkostområdene ligger enheten omtrent på budsjett når det gjelder kostnader, mens
inntektene innen avløp er om lag 1,5 mill. kroner høyere enn budsjett og innen slam ligger de
ca 0,6 mill. kroner under budsjett. Siden dette er selvkostområder så vil dette kun vise seg i
forhold til oppbygging/nedbygging av fond.
Arealenheten
Arealenheten har et mindre forbruk på over 2 mill. kroner ved utgangen av 2. tertial. Dette
kommer i hovedsak av at oppmåling har hatt to store saker hittil i år og på grunn av en endring
i en forskrift til matrikkelloven kommer alle inntektene i år, men jobben vil utføres over flere
år. Gebyrinntektene på byggesak ligger fortsatt under budsjett, men på grunn av vakanser ved
avdelingen er lønnsutgiftene også under budsjett og totalt sett er avdelingen i balanse. Totalt
forventer enheten å gå i overskudd ved årets slutt.
Eiendomsenhet
Enheten har høy aktivitet og har mye arbeid under planlegging og utførelse og er ved utgangen
av 2. tertial i balanse. Enheten er også i rute når det gjelder bruken av den kommunale
tiltakspakken som skal bidra til arbeid, aktivitet og omstilling i landsdelen. Enheten styrer mot
balanse ved årets slutt.
Felles omsorg
Ansvaret har en stor og noe uforutsigbar inntektspost knyttet til statlige refusjoner som følge av
ressurskrevende brukere. Prosjektregnskapenes resultater ved utgangen av 2. tertial, samt at det
gjøres enkelte små justeringer på utgiftssiden medfører at enheten vil gå omtrent i balanse i
2017.
Felles teknisk
Det forventes budsjettbalanse ved årets slutt.
Felles oppvekst
I 1. tertial lå felles oppvekst i balanse, men det var flere usikre momenter knyttet til dette. Ved
utgangen 2. tertial vet man mer, og ser at enheten har et korrigert merforbruk på 3 mill. kroner.
Dette kan forklares ved at ved utgangen av 1. tertial så var det flere av de store fakturaene som
ikke hadde kommet, slik at anslaget var basert på tidligere år og dermed ble for optimistiske.
Det er spesielt utgiftene til spesialundervisning ved private skoler som skiller seg ut.
Kommunen har fått fakturaer på totalt 1,3 mill. kroner som gjelder tidligere år, og for
inneværende år så er utgiftene så langt 0,7 mill. kroner over budsjett. Videre er utgiftene til

gjesteelever 0,8 mill. kroner høyere enn budsjettert. Resten av merforbruket er knyttet til
merforbruk på lisenser og kjøp av transport til svømming. Når det gjelder kjøp av skoleskyss
kan denne se ut til å gå i balanse ved årets slutt. For enheten som helhet er vanskelig å si hva
resultatet ved årets slutt vil bli, men pr i dag er beste estimat et merforbruk på om lag 4 mill.
kroner.
Øvrige ansvar sentraladministrasjonen
Enheten har et mindre merforbruk ved utgangen av 1. tertial, blant annet på grunn av utgifter til
juridiske bistand i forbindelse med varslingssaken. På grunn av ekstra potter og lignende så
forventer vi at enheten går ca 2 mill. kroner i pluss ved årets slutt.
2. INVESTERINGSBUDSJETTET
Status og prognoser for investeringsprosjekter:
Det er budsjettert med investeringer på til sammen 101,5 mill. kroner i 2017. Ved utgangen av
august var det investert ca. 35 mill. kroner, mens nytt anslag på samlede investeringer i 2017 er
på 57,5 mill. kroner. Dette innebærer at årets investeringer vil bli mindre enn i 2016, da det ble
investert 115 mill. kroner i anleggsmidler. Tabellen nedenfor viser status for samtlige
investeringsprosjekter. Det er imidlertid fortsatt usikkerhet knyttet til prognosene, og det
foreslås ikke å endre rammene. For flere opplysninger vises til neste tabell.

Opprinnelig budsjett

Revidert budsjett

13 000
1 000
5 000
2 000
4 000
7 600
10 000
9 000
51 600

18 000
1 000
5 000
2 000
4 000
7 600
1 200
10 000
9 000
57 800

17 002
183
3 653
16
507
230
109
21 699

18 000
183
5 000
200
400
3 000
1 200
400
250
28 633

Investeringer veier
Opprustning av kommunal veier (inkl. trafikksikkerhet)
ATP-tiltak
Veglys
Sum investeringer veier

800
470
500
1 770

800
470
500
1 770

425
484
909

800
484
200
1 484

IT-investeringer
IT-skolene i IT-plan
Øvrig IT
Sum IT-investeringer

1 000
2 100
3 100

1 000
2 100
3 100

221
440
661

1 000
2 100
3 100

8 000
2 500
500
250
250
1 250
5 300

39
0
0
160
41
627
2 388
312
25
0
364
1 457
2 167
0
0
150
7 730

200

200
150
14 299

Investeringer kommunale bygg/eiendom
Lunde skole
Tangvall skole
Rehabilitering kommunale bygg
Bygging av ca. 30 omsorgsboliger
Ny femavdelings barnehage
Investering ulike boligformål (bl.a. nødboliger/flyktninger)
Solstrålen barnehage (utbygging/ombygging)
7 nye omsorgsboliger funksjonsh. fra 2017
Ombygging til dagsenter Linnegrøvan
Sum investeringer kommunale bygg
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Andre investeringer
Utvikling av felt C1 - Åros
Flytting bygdemuseum
Bygging av parkeringsplass museumstomt Lunde
Flyfotografering
Ladepunkt for el-biler ved kommunale bygg
Idrettsplanen/kulturtiltak
Uteområder skoler
Inventar skolene
Uteområder barnehager
Egenandel, friluftstiltak
Diverse investeringer ingeniørvesenet
Egenkapitaltilskudd KLP
Kjøp av biler
Velferdsteknologi (Hjemmetj.)
Solceller Søgne rådhus
Søgne menighet, brannsikringstiltak
Sum andre investeringer

2 250
200
700
2 500
2 500
2 000
200
150
28 550

8 000
2 500
500
250
250
1 250
5 300
310
2 250
200
700
2 500
2 500
2 000
200
150
28 860

VAR - investeringer
Hovedplan vannforsyning
Hovedplan avløp
Sum VAR - investeringer

4 000
8 710
12 710

4 000
6 000
10 000

1 624
2 179
3 803

4 000
6 000
10 000

Brutto investeringer alle områder

97 730

101 530

34 802

57 516

250
200
1 250
5 300
312
100
200
700
3 030
2 407

Startlån:
Kommunen søkte i henhold til budsjettvedtak Husbanken om lån på 10 mill. kroner for
videreformidling gjennom startlån, og fikk innvilget lån på 10 mill. kroner. Kommunen fikk
samtidig innvilget 500.000 kroner i tilskudd til etablering og tilpasning. Søgne kommune kan
velge hvordan tilskuddet skal brukes.
Pr. dags dato har vi totalt 22,1 millioner kroner tilgjengelige startlånmidler. Dette beløpet er
såpass stort grunnet overførte midler fra tidligere år.
Vi har mottatt 26 søknader hvorav 7 har fått innvilget startlån. Ved utgangen av andre tertial
var det utbetalt lån for 3,15 mill. kroner i 2017. I tillegg er det gitt forhåndstilsagn på 4,6 mill.
kroner til startlån som foreløpig ikke er utbetalt.

Rådmannens merknader:
Enhetene viser gjennomgående god budsjettdisiplin, og flertallet forventer å gå i balanse i
forhold til budsjett. Dette er positivt. Likevel ser vi at det også er enheter som forventer
betydelig merforbruk. I 2016 hadde enhetene samlet sett et mindreforbruk på 7 mill. kroner.
Basert på den informasjonen vi har i dag og erfaringer fra tidligere år forventer vi at enhetene
sett under ett er i balanse ved årets slutt.
Siden 2. tertialrapport behandles så sent på året anser vi denne tertialrapporten som en
statusrapport og det foreslås ikke å endre bevilgningene. Budsjettert netto driftsresultat er nå
tilnærmet 0, etter 1. tertialrapport og etter overføring av overskudd fra 2016 til 2017. Reelt sett
forventes det likevel et godt driftsresultat også i 2017. Dette henger særlig sammen med
forventing om lavere pensjonskostnader og høyere skatteinntekter enn budsjettert, som med til
sammen utgjør 15-20 mill. kroner med gjeldende anslag.

Vedlegg
1 2. tertialrapport 2017 - gjeldsrapport
2 2. tertialrapport - avkastningsrapport Søgne kommune forvaltningsfond
3 Oppfølging av vedtak - kommunestyret - fra 24.05-31.08.17

SØGNE KOMMUNE
GJELDSRAPPORT 2. TERTIAL 2017

Gjeldsporteføljen

Nøkkeltall
31.08.2017

31.12.2016

Lån (L)

547,5

557,6

Rentekompensasjonsordninger

104,6

104,6

Netto rentebærende gjeld

442,9

453,0

14

14

63,8

65,0

Antall lån
Utestående finansielle instrumenter
Gjennomsnittlig kredittmargin i forhold til NIBOR (Estimat)

0,18 %

0,18 %

Finansielle instrumenters andel av total gjeld < 100%

11,6 %

11,7 %

8,6

13,6

2,3 %

2,4 %

Påløpte renter hittil i år
Periodens rente
Gjenværende løpetid til forfall (gj.snitt)

18,66

19,28

25 % < Andel lån med rentebinding 1 år frem i tid og over (fast rente) < 70%

46,6 %

46,4 %

Andel lån med renteforfall innen 12 måneder (flytende rente)

53,4 %

53,6 %

0,0 %

0,0 %

Finansieringsforfall innenfor 12 måneder, %
Finansieringsforfall innenfor 12 måneder, MNOK
Største långiver

0
Kommunalbanken

Kommunalbanken

Største långivers andel av total gjeld

77,4 %

77,1 %

Enkeltlån

31,0 %

31,3 %

Ubenyttede finansieringsfullmakter (MNOK)
Eiendelenes vektede løpetid
Beregnet minsteavdrag
1,0 < Durasjon i gjeldsporteføljen < 5,0 **

33,4

33,4

32,4 år

32,4 år

19,52

19,52

1,33

1,78

•

31.08 var kommunens lånevolum MNOK 547,5.

•

Porteføljen bestod per utgangen av andre tertial
av 14 lån.

•

Kommunen har to derivatavtaler med Nordea på
et samlet volum av MNOK 63,8.

•

Gjennomsnittlig løpetid til forfall var 18,66 ved
utgangen av tertialet.

•

Andel lånevolum med flytende rente var 53,4 %.

•

Durasjon i gjeldsporteføljen var 1,33.

Resultat
31.08.2017
Rentekostnader - periodisert (MNOK)
Rentekostnader (%)

8,6

13,0

2,3 %

2,4 %

Faktisk
Sammenliknet med referanseindeks

Budsjett 2017

2,3 %

3,5 %

•

Budsjettert rentekostnad var 2,4 %.
•

Referanse

referanseportefølje.

2,2 %

•

•

2,0 %

0,5 %
0,0 %

Grafen viser utvikling i periodisert rentekostnad, målt
mot samme referanserente som i tabellen ovenfor.

2,5 %

1,0 %

Referanserenten er på 2,2 %. Referanserenten har
tilsvarende renteforfallsstruktur som kommunens

3,0 %

1,5 %

Periodisert rentekostnad per august var 2,3 %.

Historisk rentekostnad avviker fra referanserenten
grunnet rentebytteavtaler og fastrentelån inngått på

Faktisk - periodisert

Referanse

tidspunkt hvor rentenivået var høyere enn dagens
rentenivå. Over tid vil faktisk rentekostnad nærme
seg referanserenten.

Porteføljesammendrag
Basis scenario

2017
11,6

2018
11,5

2019
14,1

2020
18,0

Budsjett

13,0

14,0

17,0

19,0

Høyt scenario

11,5

19,0

27,9

38,5

Lavt scenario

11,6

10,0

10,8

12,3

45,0
40,0

Basis scenario

Høyt scenario

Lavt scenario

Budsjett

•

Tabellen og grafen viser renteprognoser for Søgne
kommune for budsjettperioden 2017 – 2020.

•

35,0

Det er tatt utgangspunkt i avledede fremtidige renter

30,0

fra rentekurven per 31.08, samt budsjetterte avdrag og

25,0

låneopptak for Søgne, for å utarbeide en prognose over

20,0

kommunens rentekostnader frem til 2020.

15,0

•

10,0
5,0

Det er utledet prognoser for tre ulike rentescenario,
hvor basis scenario er det mest sannsynlige utfallet.

0,0
2017

2018

2019

2020

•

Ut i fra dette ser vi at rentekostnadsprognosen er under
budsjett for perioden i hele perioden.

Rentebindingsforfall
100%
Referanseporteføljen

80%

Faktisk portefølje

60%
40%
20%
0%
< 3 mnd

>

<=

>= 3 mnd < 1 år

>= 1 år < 2 år

Virkelig

Referanse

Virkelig%

>= 2 år < 3 år

Norm%

31.08.2017

30.11.2017

271,3

273,8

49,5%

30.11.2017

31.08.2018

20,8

0,0

3,8%

31.08.2018

31.08.2019

33,8

54,8

6,2%

10,0%

31.08.2019

31.08.2020

102,5

54,8

18,7%

10,0%

31.08.2020

31.08.2021

26,7

54,8

4,9%

10,0%

31.08.2021

31.08.2022

64,4

54,8

11,8%

10,0%

31.08.2022

31.08.2027

28,0

54,8

5,1%

10,0%

547,5

547,5

100,0%

100,0%

Total volum:

>= 3 år < 4 år

•

>= 4 år < 5 år

>= 5 år < 10 år

Søylediagrammet viser oversikt renteforfallsstruktur for
gjeldsporteføljen, samt referanseporteføljens

50,0%

renteforfallsstruktur.
•

Grafen og tabellen viser at man ligger noenlunde på
strategi, med en litt høyere andel flytende lån enn
strategien tilsier.

Aktiviteter hittil i år
Långiver

Dato

Beløp

Rente

Forfall

Kom m entar

Kommunalbanken

20.02.2017

21 470 150

pt

18.02.2034

Utløp fastrenteavtale, pt rente fra 20.02.2017

Kommunalbanken

01.04.2017

7 317 066

pt

01.10.2022

Utløp fastrenteavtale, pt rente fra 01.04.2017

Finansreglement
•

Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding (durasjon – vektet

•

rentebindingstid) på samlet rentebærende gjeld skal til en

Durasjon på gjeldsporteføljen var på 1,33 per 31.08, og ligger
dermed innenfor bestemmelsene i finansreglementet.

hver tid være mellom 1 og 5 år.

•

Gjeldsporteføljen skal ha en fastrenteandel på minimum 25 %
og maksimalt 70 % (lån med rentebinding 1 år frem i tid og
over).

•

Kommunen hadde et volum på 46,6 % med fast rente per 31.08
og ligger dermed innenfor bestemmelsene i finansreglementet.

Risikosituasjon – faktisk allokering
53,4 %

Balanse
MNOK
Balanse
MNOK
292,1

Endrings
parameter
Endrings
parameter
2,0 %

Gjeld
rente
Gjeldmed
medfast
p.t./flytende
rente

46,6 %%
53,6

255,4
298,6

2,0 %

Samlet
bruttogjeld
Gjeld med
fast rente

100,0 %
46,4
%

547,5
259,0

8,3 %
100,0
%

14,6
557,6

2,0 %

0,11

0,0
-6,0

0,0 %

9,7 %

32,7 %

57,1
16,3

2,0 %
2,0
%

2,35
0,11

-2,7

0,0

-1,5 %
0,0
%

30,2 %

2,0 %

2,45

-2,8

-1,7 %

2,0 %

3,60

-3,7

-2,2 %

Aktiva
Aktiva

Balanse %

Gjeld med p.t./flytende rente

Pengemarked
Samlet bruttogjeld

Norske
omløpsobligasjoner
Pengemarked

Globale omløpsobligasjoner

Balanse %

52,8

Durasjon
Durasjon

Beregnet tap Beregnet tap
MNOKtap Beregnet
% tap
Beregnet
MNOK
%
-5,8
-6,0
-5,8

2,0 %

5,73

-6,1

-3,5 %

Norske omløpsobligasjoner

34,3 %

57,6

Globale omløpsobligasjoner

30,3 %

5,8 %

50,9

Norske aksjer

5,6
%
2,2 %

9,4

-30,0 %

-2,8

-1,7 %

Globale
Eiendom aksjer

20,1
%
2,3 %

33,7
4,0

-20,0
%
-10,0 %

-6,7
-0,4

-4,0
%
-0,2 %

Langsiktige
finansielle
aktiva
Langsiktige finansielle
aktiva
Muligtap
tapvilvilutgjøre
utgjøre
Mulig
: :

100,0
100,0 %%

Norske aksjer

Globale aksjer

Aksjer i fremvoksende markeder

18,5 %

Valuta
Valuta

•
•
•

10,1
32,4
3,8

18,7
20,0

167,8
174,7

-30,0 %
-20,0 %

-20,0 %

-10,0
-10,0 %%

-3,0
-6,5

-0,8

-1,7 %
-3,7 %

-0,4 %

-1,9
-2,0

-1,1
%
-1,1 %

-17,9
-21,4
-27,3
-23,9

-10,7
-12,3 %%

Det totale verdifallet som følge av en stresstest med de definerte parameterne gitt dagens allokering er på MNOK -27,3.
Herunder kommer et beregnet tap på MNOK -5,8 for kommunens passiva som følge av at renten øker.
Det er viktig å merke seg at dette er en ekstrem stressing av porteføljen. Stresstesten tar blant annet ikke hensyn til eventuelle
korrelasjonseffekter mellom aktivaklassene.

Risikosituasjon – strategisk allokering
Balanse
Balanse %
%

Balanse
MNOK

Endrings
parameter

Gjeld
rente
Gjeldmed
medp.t./flytende
p.t./flytende
rente

50,0 %
50,0
%

273,8
278,8

2,0 %
2,0
%

Gjeld med fast rente

50,0 %

50,0 %

278,8

Samlet bruttogjeld

100,0 %

557,6

Pengemarked
Norske omløpsobligasjoner

10,0
%
30,0 %

Norske
omløpsobligasjoner
Globale omløpsobligasjoner

35,0
%
30,0 %

16,8
52,4

2,0
%
2,0 %

0,11
2,35
2,45
5,73

-2,9
-6,0

-1,7
%
-3,4 %

Globaleaksjer
omløpsobligasjoner
Norske

30,0
5,0 %%

50,3
8,7

2,0 %%
-30,0

3,60

-3,6
-2,6

-2,2
%
-1,5 %

Globale
Norske aksjer
aksjer

18,0
%
5,0 %

31,5
8,4

-20,0 %%
-30,0

-6,3
-2,5

-3,6 %
-1,5
%

Aksjer
i fremvoksende
markeder
Globale
aksjer

2,0 %%
20,0

3,5
33,6

-20,0 %%
-20,0

-0,7
-6,7

-0,4 %
-4,0
%

Eiendom
Valuta

10,0 %

17,5
16,8

-10,0 %
-10,0
%

-1,7
-1,7

-1,0 %
-1,0
%

100,0 %

167,8

-17,4
-21,6
-23,0

-10,4 %

Aktiva
Gjeld med fast rente
Samlet bruttogjeld
Pengemarked

Valuta

Langsiktige finansielle aktiva
Langsiktige finansielle aktiva
Mulig tap vil utgjøre :
Mulig tap vil utgjøre :

•

100,0 %
5,0 %

100,0 %

Durasjon

Beregnet tap Beregnet tap
MNOK
%
-5,5
-5,6

273,8

547,5
8,7

58,7
52,4

17,5

174,7

-5,5

2,0 %

2,0
%
2,0 %

-10,0 %

0,11

-5,6
0,0

0,0
-2,5

-1,7

-27,1

Dersom porteføljen hadde vært allokert i henhold til strategi er det totale verdifallet som følge av en stresstest med de definerte
parameterne på MNOK -27,1.

0,0 %

0,0
-1,4 %
%

-1,0 %

-12,4 %

Markedsutvikling

Rentekurven for kortere løpetider falt i 2. tertial 2017
•
•

•
•
•
•

•

Norges Bank valgte også i 2. tertial å holde styringsrenten
uendret på 0,5 prosent i den nærmeste tiden.
Hovedstyrets vurderer, til tross for høyere aktivitet i økonomien
og lavere arbeidsledighet enn forventet, at det fortsatt er
behov for en ekspansiv pengepolitikk.
Prisveksten er lavere enn forventet ved inngangen til tertialet
og forventes å være lav de nærmeste månedene.
Økt aktivitet og avtakende arbeidsledighet tilsier at prisveksten
vil etter hvert ta seg opp.
Lav, til fallende boligprisvekst vil dempe gjeldsveksten, men det
vil ta tid før sårbarheten i husholdningssektoren reduseres.
Prognosen for styringsrenten i Pengepolitisk Rapport 2/17
ligger på 0,5 prosent i år og neste år og øker gradvis fra 2019.
Prognosen er lite endret fra forrige rapport.
Rentekurven, inklusive kommunenes kreditt margin) har som
følge av dette falt siden årsskiftet

NIBOR 3 ligger omtrent 0,55 prosentpoeng lavere

10-års swaprente har på sin side falt 0,05 prosentpoeng

Rentekurven 2017

3,0
2,5
2,0
1,5

02.01.2017

1,0

31.08.2017

0,5
0,0
3m

1 år

2 år

3 år

4 år

5 år

6 år

7 år

8 år

9 år

Anslag på styringsrente
2,75
2,25
1,75
1,25
0,75
0,25

Anslag PPR 1/17

Styringsrenten

10 år

Rentenivået vil være lavt ut dette tiåret
• Små variasjoner i forventninger til
fremtidig rente




Sammenlignet med inngangen til
året har markedsaktørenes
forventninger til fremtidig
rentedannelse falt, jfr figuren til
høyre

Lav prisstigning til tross for økt
aktivitet og fallende
arbeidsledighet, reduserer
sentralbankens handlingsrom til å
sette opp styringsrenten.

Anslag på NIBOR 3
1,2
1,1
1
0,9
0,8
0,7
0,6
Om 3 m

Om 6 m

Om 9 m

05.sep

12. mai 17

13. sep 16

15. mai 2016

Om 12 m
19. jan 17

Figuren viser hva markedet forventer hva NIBOR 3 renten vil noteres til hhv 3, 6, 9 og
12 måneder frem i tid på ulike tidspunkter

Kommunens innlånskostnader har falt
Høsten 2015 steg kredittpåslaget investorene krevet
for å eie gjeld utstedt av kommuner, kraftig.

Kredittkostnad kommuner

•

Gjennom 2016 og 2017 har kredittpremien vist en
fallende trend

For korte sertifikatlån forventes
kredittpremien nå å utgjøre om lag 0,0 %. Det
er en nedgang på 0,30 %

10- års lån prises med et påslag på 0,65 %
som til svarer en nedgang på 0,15%

•

Kommunens innlånskostnader har falt
feb.16
sep.16
apr.17

mar.13
okt.13
mai.14
des.14
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10 år

dels som følge av lavere kredittpremie
dels et svakt fall i det generelle rentenivået.
mar.06
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5 år

bp (0,01%)
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Markedskommentar
2. Tertial 2017

3

Aksjemarkedet
Etter en god start på 2017 i første tertial, har norske aksjeinvestorer møtt
litt sterkere motvind i andre tertial. Det må likevel nevnes at
hovedgrunnen til dette ikke er at aksjemarkedene i USA, Storbritannia
eller Tyskland har gått spesielt dårlig; det er hovedsakelig på grunn av den
norske kronen har styrket seg den siste tiden. Noe kan også forklares med
at den geopolitiske usikkerheten i verden ser ut til å ha økt i løpet av andre
tertial, med mye sabelrasling på Koreahalvøyen.
Fremgangen i fremvoksende markeder fortsatte i andre tertial, men var
langt fra like sterk som i begynnelsen av året. Igjen kan den avdempete
avkastningen forklares med at den norske kronen har styrket seg mot
dollaren.
Oslo Børs var ett unntak blant verdens børser ved at den hadde en
sterkere oppgang i andre tertial enn i første tertial. Det har kommet gode
makrotall fra Norge den siste tiden, og det kan virke som om nedturen
etter oljeprisfallet i 2014/2015 ikke har blitt så stor som fryktet.

Rentemarkedet
Ved utgangen av 2015 økte den amerikanske styringsrenten til 0,5 %.
Dette var første gang siden før finanskrisen i 2008 at renten ble satt opp.
Den amerikanske sentralbanksjefen Janet Yellen annonserte at hun
forventet fire renteøkninger i løpet av 2016. Det ble med en renteøkning i
desember, og beskjed om at en kan forvente seg 3 renteøkninger i 2017.
Med henblikk på historien (én økning i 2015 og én økning i 2016) var
markedet mer skeptisk til dette, men ved rentemøtene i mars og juni
valgte Janet Yellen og resten av styret i FED å øke renten.
Det er nå stor spenning knyttet til om Janet Yellen velger å øke renten ved
i desembermøtet slik hun har gjort de to siste årene.
Desembermøtet blir sannsynligvis Yellen’s siste møte som medlem av FED.
Åremålet hennes går ut i januar 2018 og det sees som lite sannsynlig at
Trump fornyer dette. Favoritten til å overta er lederen av USAs nasjonale
økonomiske råd, Gary Cohn. Det vil i så fall være første gang på over fire
tiår at lederen for FED ikke har doktorgrad i økonomi.
Nye koster øker usikkerheten for renten i 2018.

Styringsrenter i utvalgte land

Utvikling i rentenivå

Kredittmarkedet
Etter å steget jevnt og trutt siden sommeren 2014 nådde kredittpåslag en
topp rundt aksjeturbulensen i starten av 2016. Dette førte til at mange
obligasjonsfond, særlig norske high yield fond som er veldig oljeeksponert,
opplevde kraftige fall. Deretter har kredittpåslagene sunket, med et lite
unntak før og etter den britiske folkeavstemningen rundt EU-medlemskap.
En av de viktigste grunnene til nedgangen i kredittpåslag for high yield
obligasjoner er oppgangen oljeprisen har opplevd siden den nådde
bunnen i februar i fjor. Det er også energisektoren som har opplevd den
største prisstigningen (men etter ett kraftig fall først!)
I starten av 2017 har det vært små bevegelser i kredittpåslagene, som har
krøpet sakte nedover. En foreløpig bunn ble nådd i slutten av juli, men
kredittpåslagene er fremdeles lavere enn slutten av første tertial.

Makrobildet
Verdensøkonomien kjennetegnes av en relativ stabil men moderat vekst,
et bilde vi kjenner godt igjen fra de siste årene. På tross av den moderate
veksten har arbeidsledigheten på begge sider av Atlanteren hatt en stabil
nedgang over lang tid. Arbeidsledigheten i eurosonen falt endelig under
10% i første tertial og har nå falt videre til 9,1%. Dette høres kanskje mye
ut, men snittet for de 20 siste årene er litt over 9% så i et historisk
perspektiv er vi nær normalen, dette er gode nyheter. I Frankrike er
ledigheten over snittet på 9,8%. Det er et håp om at den nyvalgte
presidenten Emanuel Macron vil reformere det svært rigide franske
arbeidsmarkedet. Franskmennenes tillit til sin nye president er definitivt
på retur, populariteten har falt kraftig til 40%, men han har fremdeles
stort flertall i parlamentet og alle muligheter til å gjennomføre reformene.

Valuta
De siste årene har den norske kronen svekket seg kraftig mot utenlandske
valutaer, hovedgrunnen til dette er at den fallende oljeprisen har ført til
lavere etterspørsel etter norske kroner. Dette gjenspeiles i at kronen
særlig har falt mot amerikanske dollar.
I fjor avtok fallet i kronen og ble delvis reversert med en moderat
kronstyrkelse. Dette kan sees i sammenheng med at kronen svekket seg
veldig mye gjennom 2014 og 2015. Samtidig kan det virke som om
oljeprisen bunnet ut i starten av 2016, opp til dagens nivå over 50 dollar
pr. fat.
Hittil i år har den norske kronen styrket seg kraftig mot mot den
amerikanske dollaren fra 8,64 ved årsskiftet til 7,76 ved slutten av
tertialet. Det er første gang siden første halvdel av 2015 dollaren har vært
under 8 over flere dager. Motsatt vei har euroen gått, den har styrket seg
fra 9,09 til 9,25 gjennom året. Disse endringen har blitt drevet av verden
viktigste valutakryss, Euro mot US dollar. Gjennom året så langt har
makrotallene i Europa igjen begynt å bli positive, mens den lange rekken
med positive tall i USA har blitt litt mer moderat. Dette har påvirket
valutakursene.

Porteføljen

Porteføljesammendrag
Porteføljens prestasjoner
•

Per 31. august 2017 var markedsverdien av Søgne kommunes portefølje MNOK 174,7. Hittil i år har porteføljen gitt en avkastning på 4,3
prosent, som tilsvarer en meravkastning på 1,2 prosentpoeng.

•

Siden oppfølgingens start har porteføljen gitt en årlig avkastning på 6,7 prosent. Dette er 1,0 prosentpoeng sterkere enn indeks.

•

Globale aksjer forvaltes av Ardevora og Sector ved utgangen av andre tertial 2017. Den globale aksjeporteføljen har gitt en avkastning på
7,3 prosent hittil i år. Dette tilsvarer en meravkastning på 0,7 prosentpoeng.

•

Aggregatet globale aksjer består av ett usikret fond, Ardevora, og ett valutasikret fond, Sector Kernel.

•

Sector Kernel har hittil i år levert en avkastning på 8,1 prosent, mot fondets referanseindeksindeks på 11,4 prosent.

•

Ardevora Global har hittil i år levert en avkastning på 6,5 prosent, mot fondets referanseindeksindeks på 3,3 prosent.

•

Gjennom første halvår har kronebevegelsene vært relativt små sammenlignet med de ekstreme bevegelsene vi har opplevd i de foregående
årene. De to foregående månedene har imidlertid den norske kronen styrket seg, særlig mot amerikanske dollar. Den valutasikrede
indeksen har hittil i år gitt en avkastning som er 8 prosentpoeng sterkere enn den åpne indeksen. Kommunen har følgelig tjent på å
valutasikre deler av aksjeporteføljen sin hittil i år.

Porteføljesammendrag
Porteføljens prestasjoner (forts.)
•

Norske aksjer forvaltes per utgangen av andre tertial gjennom fondene Danske Invest Norske Aksjer Inst II og Arctic Norwegian Equities II.

•

KLP AksjeNorge Indeks ble tatt ut av porteføljen i juni.

•

Den norske aksjeporteføljen har hittil i år gitt en avkastning på 7,5 prosent. Dette tilsvarer en meravkastning på 0,7 prosentpoeng.

•

DI Norske Aksjer Inst II har gitt en avkastning på 8,4 prosent, tilsvarende en meravkastning på 1,6 prosentpoeng.

•

KLP AksjeNorge Indeks leverte en avkastning på 2,2 prosent, før fondet ble solgt i juni.

•

Arctic Norwegian Equities II har gitt en avkastning på 7,9 prosent, tilsvarende en meravkastning på 1,1 prosentpoeng.

•

Aktivaklassen aksjer i fremvoksende markeder har inntil midten av august bestått av fondet Danske Invest Global Emerging Markets. Fondet
er nå byttet ut med Aberdeen Global EM SRI. Ved utgangen av andre tertial har aktivaklassen levert en avkastning på 6,8 prosent, mot
indeksavkastning på 15,2 prosent.

Porteføljesammendrag
Porteføljens prestasjoner (forts.)
•

Porteføljen for norske obligasjoner består av fondet DNB Obligasjon III.

•

Nordea Obligasjon III ble solgt ut av porteføljen i juni.

•

Aggregatet norske obligasjoner har hittil i år gitt en avkastning på 2,9 prosent, mot indeksavkastning på 1,1 prosent.

•

Pengemarkedsporteføljen forvaltes av Holberg gjennom fondet Holberg Likviditet. Hittil i år har aggregatet gitt en avkastning på 1,4 prosent
noe som tilsvarer en meravkastning på 1,0 prosentpoeng.

•

Det er viktig å være klar over at referanseindeksene på rentesiden ikke speiler forvalters investeringsunivers på en god måte, siden
indeksene er rene statsindekser. Meravkastningen skyldes blant annet at vi har hatt en inngang i kredittspreader hittil i år noe som gjør at
mandatene, som tar kredittrisiko, gjør det bedre enn referanseindeks (3-årig statsobligasjonsindeks) som ikke inneholder kredittrisiko.

•

Aberdeen Eiendomsfond har levert en avkastning på 1,7 prosent siden fondet ble tatt inn i porteføljen i mai 2017.

Porteføljesammendrag
Porteføljens prestasjoner (forts.)
•

Aktivaklassen globale obligasjoner forvaltes gjennom fondene BlueBay Investment Grade Global Agg, PIMCO Global Investment Grade
Credit og PIMCO Global Bond Fund.

•

Globale obligasjoner har hittil i år gitt en samlet avkastning på 4,2 prosent i år, tilsvarende en meravkastning på 1,8 prosentpoeng.

•

Templeton ble i juni byttet til fordel for PIMCO Global Bond Fund. Kommunen har også tidligere vært investert i dette fondet, fra juli 2012 til
mars 2014. PIMCO Global Bond Fund har levert en avkastning på 0,9 prosent siden fondet ble tatt inn igjen i juni 2017. Dette tilsvarer en
meravkastning på 0,4 prosentpoeng mot fondets referanseindeks.

•

Templeton Global Bond Fund leverte en avkastning på 3,9 prosent frem til fondet ble solgt ut i juni. Dette tilsvarer en mindreavkastning på
2,0 prosentpoeng.

•

PIMCO Global Investment Grade Credit har gitt en avkastning på 5,3 prosent. Det tilsvarer en meravkastning på 1,2 prosentpoeng.

•

BlueBay Investment Grade Global Agg har levert en avkastning på 2,6 prosent siden fondet ble tatt inn i porteføljen i april. Dette tilsvarer en
meravkastning på 1,0 prosentpoeng.

Porteføljesammendrag
Absolutt avkastning
•

Porteføljens markedsverdi ved inngangen til 2017 var på MNOK 167,8. Ved utgangen av andre tertial 2017 var markedsverdien MNOK
174,7. Porteføljen har hatt en verdiøkning på MNOK 7,1.

•

Alle aktivaklasser har hatt positiv verdiutvikling så lang i år.

•

Pengemarked har i hittil i år hatt en verdiøkning på MNOK 0,2, globale obligasjoner på MNOK 2,1 og norske obligasjoner på MNOK 1,6.

•

Norske aksjer har hatt en verdistigning på MNOK 0,7. Globale aksjer og globale aksjer i fremvoksende markeder har hatt en verdistigning på
henholdsvis MNOK 2,2 og MNOK 0,2 hittil i år.

•

Eiendom har hatt en verdistigning på MNOK 0,1.

•

Allokeringsoversikten som fremkommer i denne rapporten viser at porteføljen ligger innenfor de strategiske rammene for alle aktivaklasser.

Relativ avkastning
•

Porteføljen har levert meravkastning i 8 av 8 måneder hittil i år, og i 54 av 80 måneder siden oppfølgingens start i 2012, noe som innebærer
en konsistens på 67,5 prosent.

Porteføljesammendrag
Relativ avkastning (forts.)
•

Porteføljens meravkastning hittil i år kan relateres til positivt
allokerings- og seleksjonsbidrag. Det positive seleksjonsbidraget
skyldes at forvalterne samlet sett har levert meravkastning
sammenlignet med sine referanseindekser. Positivt
allokeringsbidrag følger av at man enten har vært overvektet i en
aktivaklasse som har gjort det relativt svakt eller undervektet i en
aktivaklasse som har gjort det relativt bra. Interaksjon fanger opp
bidraget som ikke kun kan tilskrives allokerings- og
seleksjonsbidraget. Positivt interaksjonsbidraget skyldes at man
har vært overvektet i aktivaklasser som har levert meravkastning
eller undervektet i aktivaklasser som har gitt mindreavkastning
sammenlignet med indeks.

Allokering mot strategi
Markedsverdi

Avvik fra

i MNOK

i%

Min

Mål

Maks

Norske aksjer

10,1

5,8 %

3%

5%

7%

0,8 %

Globale aksjer

32,4

18,5 %

14 %

18 %

22 %

0,5 %

Aksjer i fremvoksende markeder

3,8

2,2 %

0%

2%

4%

0,2 %

Norske obligasjoner

57,1

32,7 %

15 %

30 %

50 %

2,7 %

Globale obligasjoner

52,8

30,2 %

15 %

30 %

50 %

0,2 %

Pengemarked/bankinnskudd

14,6

8,3 %

0%

5%

32 %

3,3 %

Eiendom

4,0

2,3 %

0%

10 %

15 %

-7,7 %

174,7

100,0 %

Totalportefølje
•

Strategi

Kommunen ligger innenfor de strategiske rammene for alle aktivaklasser per 31.08.2017.

100,0 %

strategi i %

Stressing av porteføljen
Stresstest (tall i MNOK)

Allokering

Strategi

Verdiendring som følge av 2 % skift i rentekurven

-8,8

-8,0

Verdiendring som følge av 20 % fall i globale og EM aksjer

-7,2

-7,0

-3,0

-2,6

-0,4

-1,7

-2,0

-1,7

-21,4

-21,1

-12,3 %

-12,1 %

Verdiendring som følge av 30 % fall i norske aksjer
Verdiendring som følge av 10 % fall i eiendom
Verdiendring som følge av 10 % styrking av norske kroner
Verdiendring totalporteføljen
Verdiendring totalporteføljen (i %)
•

Det totale verdifallet som følge av en stresstest med de definerte parameterne gitt dagens allokering er på MNOK 21,4. For strategien er det
beregnede verdifallet MNOK 21,1. Stresstesten tar ikke hensyn til eventuelle korrelasjonseffekter mellom aktivaklassene.

Totalporteføljen og enkeltmandater
14,0 %
11,8 %

12,0 %

Globale aksjer

Aksjer i fremvoksende markeder

Globale obligasjoner

Norske aksjer

Norske obligasjoner

Pengemarked Norge

Eiendom

Totalportefølje

11,1 %

10,0 %

8,0 %

7,6 %

7,4 %

6,0 %
4,4 %
3,9 %
4,0 %

3,6 %

3,1 %
2,1 %

1,7 %

2,0 %

3,0 %

2,9 %

2,6 %
1,6 %

1,8 %

1,5 %

0,7 %

1,3 %

1,7 %
1,2 %

0,7 %

0,0 %
0,9 %

-0,1 %

2,3 %

0,7 %

-0,2 %

-2,0 %

-4,0 %
-4,8 %
-6,0 %
T2 - 16

T3 - 16

T1 - 17

T2 - 17

Totalporteføljen

Søgne kommune

Nøkkeltall siden start
174 734

Markedsverdi (TNOK)

Standardavvik - Portefølje*

2,9%

Tracking Error*

1,6%

Avkastning - Portefølje*

6,7%

Standardavvik - Indeks*

2,5%

Info. Ratio

0,59

Avkastning - Indeks*

5,6%

Beta

0,95

Sharpe Ratio

2,14

Differanse

1,0%

Forklaringsgrad

0,67

Konsistens

67,5%

* Gjennomsnitt pro anno

Porteføljevekst siden start

Porteføljens akkumulerte meravkastning siden start
8,0%

160

6,0%
140
4,0%
2,0%

120

0,0%
100
-2,0%

Portefølje

Portefølje

August 2017
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8

-4,0%
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Avkastningsoversikt I

Søgne kommune

Aktivaallokering
Markedsverdi
Norske Aksjer

i NOK

Strategisk fordeling
i%

Min

Avvik

Normal

Max

i%

Norske Aksjer

10 144 690

5,8

3,0

5,0

7,0

0,8

Globale Aksjer

32 366 276

18,5

14,0

18,0

22,0

0,5

3 773 813

2,2

0,0

2,0

4,0

0,2

Pengemarked Norge

14 561 896

8,3

0,0

5,0

32,0

3,3

Norske Obligasjoner

57 137 505

32,7

15,0

30,0

50,0

2,7

Globale Obligasjoner

52 779 106

30,2

15,0

30,0

50,0

0,2

3 970 686

2,3

0,0

10,0

15,0

-7,7

174 733 971

100,0

Aksjer Fremv. Markeder

Eiendom
Sum

Avkastning hittil i år mot indeks

August 2017

100,0

Avkastningsoversikt II

Søgne kommune

Avkastningsoversikt per måned
Markedsverdi
Forvaltningsoppdrag

Månedlig avkastning, %

Avkastning hittil i år, %

MNOK

jan

feb

mar

apr

mai

jun

jul

Indeks

Forskjell

Aberdeen Eiendomsfond

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,6

0,0

0,0

Aberdeen Gl EM SRI

3,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-1,6

1,7

1,7

0,0

-1,6

-1,6

Arctic Norw Eq II

6,0

1,7

0,3

-2,4

4,2

0,7

0,6

3,8

-0,5

0,0

8,6

6,8

Ardevora Glob SRI

16,2

-0,7

4,2

4,8

1,7

1,2

-1,2

-2,9

1,8

-0,7

6,5

3,3

BlueBay IG Glob Agg

17,6

0,0

0,0

0,0

0,3

0,6

0,5

3,2

0,4

0,7

2,6

1,6

4,2

1,3

0,0

-1,4

3,4

1,5

1,0

-0,6

2,7

1,3

8,4

6,8

DNB Obl (III)

57,1

0,5

0,4

0,6

0,2

1,6

0,6

-0,1

0,2

0,6

3,0

1,1

Holberg Likv

14,6

0,2

0,1

0,2

1,9

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

1,4

0,3

PIMCO Glob Bond Fund

17,7

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

-0,7

0,5

1,0

0,8

0,5

PIMCO Glob IG Credit

17,5

0,3

0,3

1,3

0,2

1,0

0,9

0,0

0,7

0,9

5,3

4,1

Sector Glob Equity Kernel H2N

16,2

1,2

0,7

2,0

-0,1

1,9

0,9

-0,5

1,5

1,4

8,1

11,4

-3,2

(Avsl.) BlueBay IG Euro I Agg
(Avsl.) Danske Inv Glob EM

0,0

-1,1

1,5

-0,2

-0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

-0,7

0,7

0,0

0,3

3,7

6,5

1,2

0,8

-0,7

-2,3

-1,1

8,5

13,0

-4,4

(Avsl.) F.Templeton Glob Bond

0,0

-0,7

2,7

2,2

-0,6

-1,3

1,5

0,0

0,0

3,9

5,9

-2,0

(Avsl.) KLP AksjeNorge Ind

0,0

1,3

-0,4

-0,4

1,4

1,8

-1,5

0,0

0,0

2,2

2,3

0,0

(Avsl.) Midler til inv. - Eiendom

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(Avsl.) Midler til investering

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(Avsl.) Nordea Obl III

0,0

0,4

0,3

0,5

0,1

0,5

0,1

0,0

0,0

1,9

1,1

0,8

174,7

3,0

1,2

Danske Inv Norske Aksjer II

Totalportefølje MNOK

aug

sep

okt

nov

des

Hittil i år

0,2

2,2

1,6

1,1

0,9

-0,1

0,4

0,9

7,1

Totalportefølje (%)

0,1

1,3

0,9

0,6

0,5

-0,1

0,2

0,5

4,3

Referanseindeks (%)

0,1

1,1

0,5

0,6

0,5

-0,1

0,1

0,3

August 2017

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

Ansvarlig

Møtedato

Oppvekst

Jon
Wergeland

26.03.2015

Oppvekst

Teknisk

Teknisk
Helse- og omsorg

Jon
Wergeland

26.03.2015

Torkjell
Tofte

17.12.2015

Torkjell
Tofte
Svein
Resset

17.12.2015
26.05.2016

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 26/15 Kulturstrategi for Søgne kommune
2015 - 2022

PS 26/15

Kulturstrategi for Søgne kommune
2015 - 2030

Vedtak/Oppfølging

Kommentar Status

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

Diskutert i
mediegruppe
- må
prioriteres i
økonomiplan

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

PS 113/15 Årsbudsjett 2016 - Økonomiplan 2016- Kommunestyret vedtar at midler til ny stilling i
2019
teknisk sektor, også skal brukes til å øke
Avklares i
satsingen på næringsutvikling og næringsrettede næringsråd
tiltak i kommunen.
PS 113/15 Årsbudsjett 2016 - Økonomiplan 20162019
PS 38/16 Rapport vedr. heltidsprosjektet
(uønsket deltid) - enhet for institusjon
og enhet for hjemmetjenester - februar
2016

Stimulere utviklingen av nye muligheter innen
Avklares i
primærnæringer
næringsråd
Kommunestyret tar rapport vedr.
heltidsprosjektet til orientering, og er fornøyd
med at ulike tiltak i Søgne kommune, har virket
og støtter arbeidet med å få til felles kjøreregler
fremover i forhold til heltidskultur i Søgne
Sak fremmes
kommune.
for
Søgne kommune tar initiativ til samarbeid med kommunestyr
Sørlandet sykehus og Songdalen kommune eller et før
sommeren
andre som har lykkes med dette for å jobbe
videre med alternative turnusordninger, der man 2017
også vurderer kvaliteten på tjenesten. Arbeidet
bør være ferdig i løpet av året og legges frem for
kommunestyret i desember

UB

UB

UB

UB

UB

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

Ansvarlig

Møtedato

Teknisk

Torkjell
Tofte

27.10.2016

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 81/16 Hovedplan avløp og vannmiljø 20132025 - statusrapport og revidert
handlingsplan

Vedtak/Oppfølging

Kommentar Status

Kommunestyret vedtar revidert handlingsplan for
Hovedplan avløp og vannmiljø som vist i
vedlegg 3. Kostnadene dekkes over
avløpsgebyrene etter selvkostprinsippet.
Endringer vedtatt i kommunestyret 27.10.16
Avløpsforskrift side 24-69
Søgne kommune er delt inn i 4 soner som setter
krav til anlegg.
• Kommunestyret ber administrasjonen
oppdaterte sonekart og hvilke anlegg som
kreves
• Dette bør snarest harmoniseres med
omkringliggende kommuner

UB

Rådmannen bes ved neste revidering av planen
foreslå løsning for tømming av avløp fra
fritidsbåter og bobiler i tråd med
forurensingsloven § 26 Avløpsplanen rettes m h
t dette.
Området Lastad –Ålo punkt 19 (Tiltak)
fremskyndes til 2017

Teknisk

Torkjell
Tofte

24.11.2016

88/16

Kommunale gebyrer og priser for 2017 Repr. Reisvoll (H) ba om at følgende ble
som forvaltes av ingeniørvesenet protokollført:
Vann, avløp, renovasjon,
slamtømming, leie, parkering mv
Ved fremlegging av priser for 2018 skal det
fremlegges regnskap for kommunale båtplasser
i Solta.

UB

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

Ansvarlig

Møtedato

Økonomi

Ståle
Øverland

15.12.2016

Saksnumm
Sakstittel
Vedtak/Oppfølging
er
PS 92/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017- Repr. Lohne (H) ba om at følgende
20
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

Økonomi
Økonomi

Økonomi

Økonomi

Økonomi

Ståle
Øverland
Ståle
Øverland

Ståle
Øverland

15.12.2016

PS 92/16

15.12.2016

PS 92/16

15.12.2016

Ståle
Øverland

15.12.2016

Ståle
Øverland

15.12.2016

PS 92/16

PS 92/16

PS 92/16

Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 201720
Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 201720

3.
Total reduksjon i forhold til rådmannens
forslag
Verbalforslag Familie- og barnevern 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.

Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017- Verbalforslag Felles skole: 8.
Det foretas en
20
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.

Kommentar Status

Sjekkes ut
med
formannskap
et

UB

Behandles i
økonomiplan

UB

Behandles i
økonomiplan

UB

Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017- Verbalforslag Gebyrer:9.
Rådmannen bes om
20
å fremlegge en sak der det gis en oversikt over Behandles i
leieforhold og leieinntekter på kommunal grunn. økonomiplan
Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017- Verbalforslag Kommunikasjon og
20
trafikksikkerhet: 11. Det bes om å utrede en
sak om hvordan mobil- og bredbåndsdekningen
i kommunen kan forbedres

UB

UB

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

Ansvarlig

Møtedato

Økonomi

Ståle
Øverland

15.12.2016

Oppvekst

Oppvekst

Teknisk

Jon
Wergeland

Jon
Wergeland

Torkjell
Tofte

Administrasjonsav Gustav
Skretting
delingen

Administrasjonsav Gustav
Skretting
delingen

15.12.2016

15.12.2016

15.12.2016

15.12.2016

26.01.2017

Saksnumm
Sakstittel
Vedtak/Oppfølging
er
PS 92/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017- Vebalforslag Klima og miljø: 12. Rådmannen
20
bes å vurdere om kommunen har de
nødvendige ressursene til å oppnå nasjonale
miljø og klimamålsetninger i arbeidet med
rulleringen av kommuneplanen.
PS 94/16

PS 94/16

PS 94/16

PS 96/16

PS 2/17
PS 6/17

Rullering av idrettens
handlingsprogram 2017-2020

Rullering av idrettens
handlingsprogram 2017-2020

Rullering av idrettens
handlingsprogram 2017-2020

5.
Tjenesteutvalget mener det er behov for en
raskest mulig avklaring med tanke på fremtidige
idrettsanlegg på Tangvall.

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.

Saksfremlegg - Delegasjonsreglement Det settets ned en arbeidsgruppe bestående av
Søgne kommune
gruppeledere og juridisk rådgiver i kommunen
Jahn Arild Stray. Ordføreren kaller inn til første
møte i gruppa, som vil vurdere endringer på
nyåret 2017.
Referatsaker 26. januar 2017
Lokal forskrift om åpningstider for
serveringssteder i Søgne

Kommunestyret vedtar 24 timers åpningstid for
serveringssteder uten skjenkebevilling i Søgne
kommune. Serveringssteder med
skjenkebevilling må holdes lukket fra kl. 02.30 til
08.00.

Kommentar Status
Behandles i
økonomiplan/
Klimaplan

UB

Er drøftet
med
idrettsrådet avhengig av
fremdrift
skolesenter

UB

UB

UB

UB

UB

Virkningen vurderes etter 1år.

Oppvekst

Jon
Wergeland

16.02.2017

PS 13/17

Forslag til reviderte vedtekter for
kommunale barnehager gjeldene fra
mars 2017

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

F

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

Ansvarlig

Møtedato

Helse og omsorg

Svein
Resset

16.02.2017

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 14/17 Samhandlingsreformen innen psykisk
helse- og rusfeltet

Vedtak/Oppfølging

Kommentar Status

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.

UB

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

Ansvarlig

Møtedato

Teknisk

Torkjell
Tofte

30.03.2017

Saksnumm
Sakstittel
Vedtak/Oppfølging
Kommentar Status
er
PS 25/17 Saksfremlegg - sak fra kontrollutvalget - Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll
Melding om vedtak sak 11/17, Rapport med Kristiansandsregionen brann og redning
fra selskapskontroll med
IKS og forvaltningsrevisjon av feieravdelingen til
Kristiansandsregionen brann
orientering, og ber om at følgende tiltak
gjennomføres basert på de vurderingene
revisjonen har gjort i selskapskontrollen av KBR
og i forvaltningsrevisjonen av feieravdelingen:
• Oppfølging av eierskap i samsvar med
eierskapsmeldinger og eierstrategi
• Utarbeidelse av etiske retningslinjer og
instrukser for styret og daglig leder
• Delegasjonsvedtak i samsvar med anbefaling
fra DSB
• Opprettelse av felles klageorgan
• Oppdatering av selskapsavtalen
• Styrket begrunnelse i vedtak om fyringsforbud
• Utarbeide skriftlige rutiner for feiing og tilsyn
• Revidering av rutinene for risikokartlegging,
som grunnlag for fastsetting av feie- og
tilsynsbehov, til ny forskrift om
brannforebygging, der minimumsintervallet for
feiing og tilsyn med fyringsanlegg er tatt bort.

UB

Rådmannen bes dokumentere gjennomføring av
tiltakene skriftlig til kontrollutvalget senest innen
15. september 2017.

Oppvekst

Jon
Wergeland

30.03.2017

PS 28/17

Elevombudet - Årsrapport 2016 og
handlingsplan 2017

Kommunestyret tar elevombudets årsrapport
2016 og handlingsplan 2017 til orientering
Tjenesteutvalget ber administrasjonen vurdere
rapportens anbefalinger og gi tilbakemeldinger
til utvalget.

Kommer sak
til tj.utv

UB

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

Ansvarlig

Møtedato

Rådmannen

Jan Arild
Stray

30.03.2017

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 29/17 Ekspropriasjon til gjennomføring av
reguleringsplan for Gamle Lundevei
Øst

Vedtak/Oppfølging

Kommentar Status

1. For gjennomføring av reguleringsplanen for
Gamle Lundevei Øst (planid 201217) vedtar
kommunestyret å ekspropriere rettighet til å
anlegge fortau over GB 71/8 i Søgne.
2. Til fastsettelse av erstatningen begjærer
kommunen snarest mulig rettslig skjønn.

UB

3. Etter som anleggelse av fortau har stor
betydning for trafikksikkerheten i området, vedtar
kommunestyret å søke Fylkesmannen i Aust- og
Vest-Agder om samtykke til forhåndstiltredelse.

oppvekst

Rådmannen

Jon
Wergeland

27.04.2017

Jan Arild
Stray

27.04.2017

PS 39/17

PS 41/17

Trafikksikkerhetsplan og trafikksikker
kommune

Saken trukket for behandling i tjenesteutvalget.

Ekspropriasjons til gjennomføring av
reguleringsplan for busslomme,
Torvmoen i Søgne

For gjennomføring av reguleringsplan for
busslomme, Torvmoen, planid. 201206, vedtar
kommunestyret å ekspropriere ca 180 m² grunn
og rettigheter for anleggelse av busslommen på
GB 18/42 i Søgne.

Behandles i
kommunestyr
et 24.05.17

UB

Til fastsettelse av erstatningen begjærer
kommunen snarest mulig rettslig skjønn.
F
Etter som anleggelse av busslommen har stor
betydning for trafikksikkerheten i området, vedtar
kommunestyret å søke Fylkesmannen i Aust- og
Vest-Agder om samtykke til forhåndstiltredelse.

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

Ansvarlig

Møtedato

Rådmannen

Jan Arild
Stray

27.04.2017

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 42/17 Ekspropriasjon til gjennomføring av
områdeplan for Indre Trysnes

Vedtak/Oppfølging

Kommentar Status

For gjennomføring av områdereguleringsplan for
Indre Trysnes (planid.nr. 201001) vedtar
kommunestyret i medhold av pbl. §16-2 å
ekspropriere grunn og rettigheter fra GB 37/83 i
Søgne til erverv av ca 150 m² utsprengt areal for
utbedring av fylkesveien og ca 450 m² klausulert
byggeforbuds areal på 37/83.
Til fastsettelse av erstatningen begjærer
kommunen snarest mulig rettslig skjønn.

F

Etter som utbedring av fylkesveien har stor
betydning for trafikksikkerheten i det aktuelle
området, bl.a. som skolevei, vedtar
kommunestyret å søke Fylkesmannen i Aust- og
Vest-Agder om samtykke til forhåndstiltredelse,
jfr oreig.l §25.

Administrasjonsav Gustav
Skretting
delingen
Teknisk

Torkjell
Tofte

Administrasjonsav Gustav
Skretting
delingen

Teknisk

Torkjell
Tofte

27.04.2017

24.05.2017

24.05.2017

24.05.2017

PS 43/17

Revidering av Søgne kommunes
varslingsrutiner

Behandling av saken utsettes.

Avventer ny
veileder fra
KS

UB

Interpellasjo Interpellasjon fra Monstad (MDG) og
n
Løchen (H): mulighet til å levere
søppel i en låsbar container i Høllen

Svar fra ordfører: Ordføreren støtter forslaget
om å få en sak om dette opp i formannskapet.
Jeg vil derfor be administrasjonen utrede
løsninger for slik avfallsinnsamling nærmere og
fremme en sak til politisk behandling så fort som
mulig.

Interpellasjo Interpellasjon fra Henriksen (AP) bruk
n
av gymsaler i mai og juni

Svar fra ordfører: "Ordfører vil be rådmannen
informere lag og foreninger en ekstra gang.
Videre vil jeg be rådmannen gi bedre
informasjon til allmenheten om ordningen med
muligheter for sommerbruk av haller."

F

Svar fra ordfører: "Jeg vil be rådmannen følge
opp denne saken videre slik at
ansvarsforholdene rundt brøyting og strøing av
busslommene på Try blir avklart så fort som
mulig."

UB

Interpellasjo Interpellasjon fra Kjær (SV): Brøyting
n
av busslommene på Try

UB

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

Ansvarlig

Møtedato

Teknisk

Torkjell
Tofte

24.05.2017

Saksnumm
Sakstittel
Vedtak/Oppfølging
Kommentar Status
er
Interpellasjo Interpellasjon fra Fardal (H): Generelle Svar fra ordfører: "Jeg vil be administrasjonen
n
parkeringsforhold på Tangvall
se på situasjonen med korttidsplasser som
nevnt i interpellasjonen og er positiv til å vurdere
en endring her.
Saken med revidering av skiltene er i gang og et
eventuelt forslag til endring vil blant annet måtte
ut på høring til berørte instanser, slik som f eks
veivesen og politi osv. Jeg vil be om at
rådmannen legger saken frem for plan og
miljøutvalget til behandling så snart som mulig."

Administrasjonsav
delingen
Administrasjonsav
delingen

Camilla
Aarnes

24.05.2017

PS 44/17

Godkjenning av protokoll fra
kommunestyret 27.04.17

Ingen merknader

Gustav
Skretting

24.05.2017

RS 10/17

Anmodning om å opprette
Det skal settes ned en komite i forbindelse med
kommunekomite for TV-aksjonen NRK TV-aksjonen. Følgende representanter ble valgt
2017
til å sitte i komiteen:
Aslaug Bakke (AP)
Yngvar Monstad (MDG)
Jack Andersen (H)
Astrid Hilde (AP)
Ole Petter Sløgedal (FRP)

Administrasjonsav Camilla
Aarnes
delingen

24.05.2017

Administrasjonsav Gustav
Skretting
delingen

24.05.2017

RS 11/17

PS 46/17

Innkalling til felles kommunestyremøte Tatt til orientering
for Kristiansand, Søgne og Songdalen

UB

F

F

F

Likestilling - og mangfoldmelding 2016 Kommunestyret vedtar likestilling og
mangfoldsmelding 2016.
Repr. Henriksen (AP) ba om at følgende ble
protokollert:
Ordfører utfordres til å invitere
likestillingssenteret til å ha en forelesning for
kommunestyret om hva forskningen sier om
gevinstene med mangfold og likestilling og hva
som gjør at en lykkes.
Vedtak:

UB

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

Ansvarlig

Møtedato

Oppvekst

Jon
Wergeland

24.05.2017

Svein
Resset

24.05.2017

Helse og omsorg

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 47/17 Trafikksikkerhetsplan og trafikksikker
kommune
PS 48/17

Forskrift om rett til sykehjemsplass
eller tilsvarende bolig særskilt
tilrettelagt for heldøgns tjenester,

Vedtak/Oppfølging

Kommentar Status

Behandling av saken utsettes.

Saken
behandlet
22.05.17

Kommunestyret vedtar «Forskrift om tildeling av
langtidsopphold og helse- og omsorgstjenester i
institusjon eller tilsvarende bolig særlig
tilrettelagt for heldøgns tjenester»

F

F

Den gjøres gjeldende fra 01.07.2017

Helse og omsorg

Ordfører

Svein
Resset

24.05.2017

Ordfører

24.05.2017

PS 49/17

PS 50/17

Brukerstyrt Personlig Assistanse(BPA) - Saken utsettes, for behandling i formannskapet
Retningslinjer og vurdering av behov
for BPA-koordinator
Saksfremlegg - Uttalelse fra
kontrollutvalget vedr. kommunens
praksis knyttet til uformelle møter

En arbeidsgruppe m/ordfører og gruppeledere
vurderer innholdet i innstillingen fra
kontrollutvalget, og legger frem et forslag til
fremtidig møtestruktur i kommunen.
Innstillingen fremmes i neste
kommunestyremøte.

Rådmannen

24.05.2017

PS 51/17

Informasjon om varslingssaker

Saken
behandlet i
formannskap
et 07.06.17

F

Etter avtale
med
gruppeledere
er saken
utsatt til
august

UB

Ordfører Hilde (AP) informerte om at kommunen
har mottatt en stevning fra Parat og delte ut et
notat om ordførers rolle i saken og ba om et råd
i saken om hvem «jeg bør delegere rollen som
partsrepresentant for kommunen til, og
anbefaler at kommunestyret i dag velger en
uhildet person til å ivareta denne rollen», se
vedlegg.
F
Fung. ordfører Kleivset (KRF) henviste til § 9 i
reglementet Endring av saksliste – Kl. § 34:
«Sak som ikke er nevnt i innkallingen, kan ikke
tas opp til realitetsavgjørelse hvis møteleder
eller 1/3 av de møtende medlemmer motsetter
seg dette.»

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

Ansvarlig

Møtedato
12.06.2017

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 52/17 Kommunesammenslåing K3 Forhandlingsutvalg og mandat

Vedtak/Oppfølging

Kommentar Status

Vedtak:
1. Stortinget vedtok den 8. juni 2017 å slå
sammen kommunene Kristiansand, Søgne og
Songdalen, og for å komme i gang med
nødvendige forberedelser, nedsettes et
forhandlingsutvalg bestående av:
Ordfører Astrid Hilde (AP)
Personlig vararepresentant: Heidi Johansen
(AP)
Varaordfører Egel Terkelsen (FRP)
Personlig vararepresentant: Arild Berge (V)
Tom Løchen (H)
Personlig vararepresentant: Torfinn Kleivset
(KRF)

2. Kommunestyret gir forhandlingsutvalget
fullmakt til å gjøre nødvendige forberedelser i
forhold til dagsorden for felles
kommunestyremøte for Kristiansand, Søgne og
Songdalen den 20.06.2017.

F

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

Ansvarlig

Møtedato
20.06.2017

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 53/17 Nye Kristiansand - Sammenslåing av
Songdalen, Søgne og Kristiansand

Vedtak/Oppfølging
1. Kommunestyret i Søgne tar Stortingets vedtak
til etterretning.
2. Den nye kommunen skal hete Kristiansand.
3. Bystyret i Kristiansand skal ha 71 medlemmer
og kommunen skal være organisert etter
formannskapsmodellen.
4. Det nedsettes ei fellesnemnd for etableringen
av den nye kommunen. Nemndas mandat er
nærmere beskrevet i vedlegg 1. Fellesnemnda
skal ha totalt 31 medlemmer. Det skal også
etableres et arbeidsutvalg bestående av 9
medlemmer (3 fra hver kommune). Nemdas
medlemmer velges blant by-/kommunestyrets
medlemmer og er fordelt slik per kommune:
• Songdalen – 7 medlemmer (formannskapets
medlemmer)
• Søgne – 9 medlemmer (formannskapets
medlemmer)
• Kristiansand – 15 medlemmer
Kommunestyret velger ordfører, varaordfører og
opposisjonsleder til Fellesnemdas arbeidsutvalg
5. Kommunestyret i Søgne godkjenner forslag til
mandat for fellesnemda.
6. Fellesnemnda skal nedsette et
partssammensatt utvalg.
7. Revisjon for fellesnemnda er Agder
kommunerevisjon.

Kommentar Status

F

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

Rådmannen

Ansvarlig

Møtedato
20.06.2017

22.06.2017

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 54/17 Nye Kristiansand - Sammenslåing av
Songdalen, Søgne og Kristiansand

RS 12/17

Underskrifter mot
kommunesammenslåing

Vedtak/Oppfølging
1. Kommunestyret i Søgne tar Stortingets vedtak
til etterretning.
2. Den nye kommunen skal hete Kristiansand.
3. Bystyret i Kristiansand skal ha 71 medlemmer
og kommunen skal være organisert etter
formannskapsmodellen.
4. Det nedsettes ei fellesnemnd for etableringen
av den nye kommunen. Nemndas mandat er
nærmere beskrevet i vedlegg 1. Fellesnemnda
skal ha totalt 31 medlemmer. Det skal også
etableres et arbeidsutvalg bestående av 9
medlemmer (3 fra hver kommune). Nemdas
medlemmer velges blant by-/kommunestyrets
medlemmer og er fordelt slik per kommune:
• Songdalen – 7 medlemmer (formannskapets
medlemmer)
• Søgne – 9 medlemmer (formannskapets
medlemmer)
• Kristiansand – 15 medlemmer
• Kommunestyret velger ordfører, varaordfører
og opposisjonsleder til Fellesnemdas
arbeidsutvalg
5. Kommunestyret i Søgne godkjenner forslag til
mandat for fellesnemda.
6. Fellesnemnda skal nedsette et
partssammensatt utvalg.
7. Revisjon for fellesnemnda er Agder
kommunerevisjon.
Som medlemmer og varamedlemmer til
fellesnemnd for valgperioden
2017 – 2019 er følgende valgt:
Medlemmer:
Tatt til orientering

Kommentar Status

F

F

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

Ansvarlig

Møtedato

Oppvekst

Jon
Wergeland

22.06.2017

Rådmannen

22.06.2017

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 58/17 Trafikksikkerhetsplan og trafikksikker
kommune

PS 59/17

Sommerfullmakt til rådmannen 2017

Vedtak/Oppfølging

Kommentar Status

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.
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.

Administrasjonsav Gustav
Skretting
delingen

22.06.2017

Administrasjonsav Gustav
Skretting
delingen
Jon
Oppvekst

22.06.2017

PS 61/17

KS Arbeidsgivermonitor 2016 - Søgne Kommunestyret tar kommunesektorens
kommune
arbeidsgivermonitor for Søgne kommune til
orientering.
Rapport heltidskultur 2016
Rapporten tas til orientering.

22.06.2017

PS 62/17

Evaluering Inkluderende læringsmiljø

22.06.2017

PS 63/17

Saksfremlegg - organisering av
administrasjonsutvalget

Wergeland
Administrasjonsav Camilla
Aarnes
delingen

PS 60/17

F

Evalueringsrapport 2016 av satsningen
inkluderende læringsmiljø tas til etterretning.
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
Tillitsvalgte i
endre sammensetningen og
strukturen/reglementet for et valgt utvalg midt i arbeidsgrupp
en orientert
en periode. Kommunestyret vil derfor fremme
følgende forslag: Kommunestyret fremmer at
administrasjonsutvalgets sammensetning og
reglement består som dagens, ut valgt periode.

F

F

F
F

F

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

Ansvarlig

Økonomiavdelinge Ståle
Øverland
n

Møtedato
22.06.2017

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 64/17 Årsmelding 2016 - Søgne kommune

Økonomiavdelinge Ståle
Øverland
n

22.06.2017

Økonomiavdelinge Ståle
Øverland
n

22.06.2017

Økonomiavdelinge Ståle
Øverland
n

22.06.2017

Ståle
Øverland

22.06.2017

PS 66/17

1. tertialrapport 2017 - Søgne
kommune

Ståle
Øverland

22.06.2017

PS 66/17

1. tertialrapport 2017 - Søgne
kommune

Økonomiavdelinge
n
Økonomiavdelinge
n

Økonomiavdelinge Ståle
Øverland
n
Oppvekst

Jon
Wergeland

22.06.2017

22.06.2017

PS 65/17

PS 66/17

PS 66/17

PS 66/17

PS 66/17

Årsregnskap 2016 - Søgne kommune

1. tertialrapport 2017 - Søgne
kommune
1. tertialrapport 2017 - Søgne
kommune

Vedtak/Oppfølging

Kommentar Status

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.

F

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

F

F

F

F

3.
Dersom reduksjonen av
investeringsbudsjettet får konsekvenser for
planlagt fremdrift av tiltak, økes
investeringsbudsjettet med midler fra
disposisjonsfondet.

F

1. tertialrapport 2017 - Søgne
kommune

4.
Med bakgrunn i gode resultater i 2015 og
2016 bør det vurderes å gjøre reduksjoner av
eiendomsskatten i økonomiplanen for 20182021

F

1. tertialrapport 2017 - Søgne
kommune

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.

Tas i
forbindelse
med
økonomiplan

UB

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

Ansvarlig

Møtedato

Oppvekst

Jon
Wergeland

22.06.2017

Torkjell
Tofte

22.06.2017

Teknisk

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 66/17 1. tertialrapport 2017 - Søgne
kommune

PS 67/17

Vedtak om innføring av revidert
avløpsforskrift for Søgne kommune

Vedtak/Oppfølging

Kommentar Status

6.
Kommunestyret ser behovet for å styrke
Tas i
barnevernet. Administrasjonen utarbeider en sak forbindelse
om dette.
med
økonomiplan
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».

UB

F

Forskriften trer i kraft fra 01.september 2017

Teknisk

Torkjell
Tofte

22.06.2017

22.06.2017

Teknisk

PS 68/17

PS 69/17

Sluttbehandling - detaljregulering for
Skiftodden - Plan ID 201515
Sluttbehandling - Detaljregulering for
E39, Plan ID 201510

Saksfremlegget trukket 19.07.17, da den ble
sendt kommunestyret før behandling i plan- og
miljøutvalget.
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12
vedtas detaljregulering for E39, plan ID 201510
bestående av plankart, bestemmelser,
planbeskrivelse med tilhørende vedlegg.

F

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

Ordfører

Administrasjonsav
delingen
Administrasjonsav
delingen
Administrasjonsav
delingen

Ordfører

22.06.2017

PS 70/17

Stevning fra Parat mot Søgne
kommune - Partsrepresentant

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

F

Camilla
Aarnes

31.08.2017

PS 87/17

Godkjenning av protokoll fra møte i
kommunestyret 20.06.17 kl 13.00

Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte
i kommunestyret 20.06.17 kl. 13.00.

F

Camilla
Aarnes

31.08.2017

PS 88/17

Godkjenning av protokoll fra møte i
kommunestyret 20.06.17 kl. 16.00

Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte
20.06.17 kl 16.00

F

Camilla
Aarnes

31.08.2017

PS 89/17

Godkjenning av protokoll fra møte i
kommunestyret 22.06.17

Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte
22.06.17

F

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

Ansvarlig

Administrasjonsav Gustav
Skretting
delingen

Møtedato
31.08.2017

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 90/17 Søknad om serverings- og
skjenkebevilling Pizzakiosken AS
(Restaurant Skrubbsulten AS)

Vedtak/Oppfølging

Kommentar Status

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 Pizza
Kiosken AS organisasjons nummer 918 072 365
med virksomhetsnavn Restaurant skrubbsulten
AS, Rådhusveien 36, 4640 Søgne.
Med hjemmel i serveringsloven § 3, gis
serveringsbevilling til Restaurant skrubbsulten
AS, Rådhusveien 36, 4640 Søgne i form av
spiserestaurant.
Antall plasser inne- og utendørs begrenses ikke
når det gjelder antall sitteplasser, men skal følge
brannforskriftens krav innendørs og utendørs.
Det forutsetter for innvilgelsen av skjenke- og
serveringsbevilling at søknad om bruksendring
av Rådhusveien 36, 4640 Søgne ref. Sak nr.
17/2358 godkjennes.

F

