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Rådmannens forslag til vedtak:
Fremlagt forslag til kjøreplan på røde dager ansees som tilfredsstillende i forhold til vedtak i
kommunestyret den 26.10.17. Støtten opprettholdes og utbetales etterskuddsvis pr måned i
avtaleperioden.

Saksprotokoll i Formannskapet - 08.11.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Fremlagt forslag til kjøreplan på røde dager ansees som tilfredsstillende i forhold til vedtak i
kommunestyret den 26.10.17. Støtten opprettholdes og utbetales etterskuddsvis pr måned i
avtaleperioden.
Repr. Andersen (H) opprettholdt kommunestyrets vedtak av 26.10.17:
Høllen båtruter tildeles kr 200 000 for helgekjøring/ferier resten av 2017. Det bevilges kr 200 000 til
helgekjøring og ferier resten av kontraktsperioden i 2018.




Dersom det ikke kjøres helger og ferier faller støtten bort
Beløpet utbetales etterskuddsvis via Akt sin avtale
Inndekning gjøres fra disposisjonsfond

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak satt opp mot forslag fra Høyre. Rådmannens forslag vedtatt med 6 (AP,
V, KRF, SV) mot 3 (H, FRP).

Innstilling til kommunestyret:
Fremlagt forslag til kjøreplan på røde dager ansees som tilfredsstillende i forhold til vedtak i
kommunestyret den 26.10.17. Støtten opprettholdes og utbetales etterskuddsvis pr måned i
avtaleperioden.

Bakgrunn for saken:
AKT har per i dag avtale med Høllen Båtruter AS om rutetransport fra Høllen til Borøya og
Ny-Hellesund. AKT ivaretar gjennom denne avtalen skoletransport på vegne av Vest-Agder
fylkeskommune. Søgne kommune har bidratt med tilskudd til Høllen Båtruter AS via AKT, for
kjøring i helger og skoleferier. Dialog mellom AKT og Høllen Båtruter AS har avdekket behov
for ytterligere tilskudd for å opprettholde rutetransport utover skoleskyss for 2017 og 1. halvår
2018.
Kommunestyret vedtok på bakgrunn av dette, den 26.10.17 følgende:
Høllen båtruter tildeles kr 200 000 for helgekjøring/ferier resten av 2017. Det bevilges kr 200 000 til
helgekjøring og ferier resten av kontraktsperioden i 2018.




Dersom det ikke kjøres helger og ferier faller støtten bort.
Beløpet utbetales etterskuddsvis via AKT sin avtale.
Inndekning gjøres fra disposisjonsfond.

Saksfremlegget tar for seg forhold som Høllen Båtruter AS ønsker en avklaring på før de kan ta stilling
til om de kan kjøre i helger og ferier på bakgrunn av vedtak.

Saksutredning:
AKT har videreformidlet formannskapets innstilling til kommunestyret til Høllen Båtruter AS. Høllen
Båtruter AS har på bakgrunn av dette bedt om avklaring i forbindelse med utbetaling av støtte samt
fremlagt forslag til kjøreplan for røde dager. Høllen Båtruter svarer i mail til AKT den 24. oktober
følgende:

«Før jeg tar noen avgjørelse om jeg kan godta dette vil jeg gjerne komme med noen hensyn
som må tas stilling til.
I tillegg vil jeg ha denne avgjørelsen skriftlig før vi kan starte opp helgekjøringen.

 Først og fremt må vi få avklart når vi skal få støtten utbetalt, blir det per måned sammen med



deres støtte?
Jeg mener vi bør ha mulighet til kjøre noen ruter på forespørsel som ble gjort i vinter, for å
unngå å kjøre tomme turer.
Værforbehold.

Forslag til kjøring røde dager utenom helger:
 Julaften, 1.-2. Juledag kjøres ikke.
 Nyttårsaften, 1. Nyttårsdag kjøres på forespørsel.
 Vinterferien kjøres normalt.
 Skjærtorsdag, langfredag, 1.-2. påskedag kjøres på forespørsel.
 1. mai kjøres på forespørsel.
 17. mai kjøres ikke.
 Kristi himmelfartsdag kjøres på forespørsel.



Pinsen kjøres normalt.

Ønsker en rask tilbakemelding slik at jeg kan ta et standpunkt helst før førstkommende helg.
Mvh
Julianne Karlsen Risan
Høllen Båtruter AS»
I forhold til punkt over om utbetaling av støtte mener administrasjonen at en månedlig
etterskuddsbetaling til AKT i avtaleperioden er uproblematisk og vil oppfylle intensjonen i vedtak av
24.10.17.
Vedrørende punkt om kjøring av tur på forespørsel og værforbehold har Søgne kommune fått
tilbakemelding fra AKT om at dette håndteres som tidligere og at det viktigste er at tilbudet
opprettholdes, ikke at det kjøres tomme turer.
Forslag til kjøring på røde dager utenom helger som fremlagt i mail til AKT anses som tilstrekkelig. Det
som er viktig for Søgne kommune er at tilbudet om kjøring i helger og ferier opprettholdes i så stor grad
som mulig.

Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen øvrige merknader.

