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I forkant av behandlingen ble det lest opp innbyggerspørsmål av John MacLeod:
1. Hvem kjære politikere skal stilles til ansvar for og ha ført kommunen inn i de økonomiske
tapene, pga manglende lederegenskaper?
Svar fra ordfører Hilde (AP): Det er kommunestyret som har det øverste ansvaret i kommunen for
økonomien og det overordnede arbeidsgiveransvaret, herunder ansvar for arbeidsmiljøet. Det er
flertallsbeslutninger i kommunestyret. Flertallet må derfor stå ansvarlig for sine egne vedtak. Som
ordfører må jeg forholde meg til det flertallet har bestemt, selv om jeg, og mitt parti, ikke er en del
av dette flertallet.
2. Hvis dere nå bestemmer, at ingen Må gå, hvor alvorlig må saken da være FØR noen blir stilt
til ansvar? Husk liv og helse har alt gått tapt.
Svar fra ordfører Hilde (AP): Kommunestyrets flertall har valgt å ta de sakene som har vært oppe til
etterretning. Hvor alvorlig det må være før noen blir stilt til ansvar er også en vurdering som
kommunestyrets flertall må svare for. Siden jeg i disse sakene ikke har stemt sammen med flertallet,
er det vanskelig for meg å bedømme hvor alvorlig en sak må være før den får evt konsekvenser for
enkelt personer. Jeg kan derfor ikke svare deg på dette spørsmålet, men må bare forholde meg til
flertallets vedtak til enhver tid.
Av 27 medlemmer var 27 til stede inkludert møtende vararepresentanter
Ingen merknader til innkalling eller sakskartet datert 14. juni 2018. Sakskartet omhandlet PS 57/18 73/18.
PS 72/18 Båttransport - kveldskjøring Høllen - Borøya - Skarpøya - Ny-Hellesund og PS 73/18 Kjøp
av tomt fra Agderbygg AS ble ettersendt 18. juni. PS 73/18 er unntatt offentligheten i henhold til
Off.l. §13.1 jfr. Fv.l.§13.2 og sendt medlemmene på rødt papir.
Endringer i saksliste
PS 73/18 behandlet før PS 70/18
Inhabilitet
PS 73/18 Kjøp av tomt fra Agderbygg - Repr. Andersen (H) erklært inhabil. Ingen vara møtte og 26
representanter til stede under behandling
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.
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PS 57/18 Godkjenning av protokoll fra kommunestyret 24.05.18
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 24.05.18.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2018
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 24.05.18.

PS 58/18 Referatsaker kommunestyret 21.06.18
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2018
Behandling:
RS 19/18 Fylkesmannens behandling av krav om lovlighetskontroll av kommunestyrevedtak 22/18
Repr. Lieng (SP) fremmet forslag:
Ikke ta rapporten til orientering. Avvente til en får se granskningsrapporten. Dette for at en ikke skal bli
feilinformert.
Votering:
Forslaget falt med 1 (SP) mot 26 stemmer.
RS 20/18 Kunstprosjekt i rådhuset for nye Kristiansand - spørsmål om støtte til prosjekt

Innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret bevilger kr. 50.000 kr til koro-prosjektet
Votering:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt
RS 21/18 Årsmelding 2017 - Sandripheia fritidspark
Ingen merknader

Vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering med følgende endring:
RS 20/18 Kunstprosjekt i rådhuset for nye Kristiansand - spørsmål om støtte til prosjekt
Kommunestyret bevilger kr. 50.000 kr til koro-prosjektet

RS 19/18 Fylkesmannens behandling av krav om lovlighetskontroll av
kommunestyrevedtak 22/18 2018/1216
RS 20/18 Kunstprosjekt i rådhuset for nye Kristiansand - spørsmål om støtte til
prosjekt 2018/2097
RS 21/18 Årsmelding 2017 - Sandripheia fritidspark 2005/1114
PS 59/18 Søknad om fritak fra politiske verv - Charlotte Søyland Hansen
Rådmannens forslag til vedtak:
Charlotte Søyland Hansen fritas for sine politiske verv i kommunestyret og kontrollutvalget fra
01.07.18 og ut valgperioden, det vil si til 31.12.19.
1. vararepresentant for FRP trer inn som fast medlem av kommunestyret. Øvrige vararepresentanter
rykker opp en plass.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2018
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Charlotte Søyland Hansen fritas for sine politiske verv i kommunestyret og kontrollutvalget fra 01.07.18 og ut
valgperioden, det vil si til 31.12.19.
1. vararepresentant for FRP trer inn som fast medlem av kommunestyret. Øvrige vararepresentanter rykker
opp en plass.

PS 60/18 Suppleringsvalg kontrollutvalget
Rådmannens forslag til vedtak:
Som nytt fast medlem av kontrollutvalget fra 01.07.18 og ut valgperioden, dvs 31.12.19 velges:
………………………

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Som nytt fast medlem av kontrollutvalget fra 01.07.18 og ut valgperioden, dvs 31.12.19 velges:
………………………
Repr. Løchen (H) fremmet forslag:

Som nytt fast medlem velges: Grethe Alver (H)
2. vararepresentant: Thomas Frentzel (H)
Votering:
Høyres forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Som nytt fast medlem av kontrollutvalget fra 01.07.18 og ut valgperioden, dvs 31.12.19 velges:
Grethe Alver (H)
2. vararepresentant: Thomas Frentzel (H)

PS 61/18 Likestilling- og mangfoldmelding 2017
Rådmannens forslag til vedtak:
Likestilling- og mangfoldmelding 2017 vedtas.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 03.04.2018
Behandling:
Repr.: Torunn Kristiansen (SV) fremmet forslag til vedtak.
Eldrerådet ser Likestilling- og mangfoldmelding 2017 som en nyttig rapport.

Eldrerådet tar rapporten til orientering.
Eldrerådet foreslår at kommunen bedrer kjønnsfordeling i yrker hvor det er kjønnsmessig skjev fordeling og
jobber videre med deltidsproblematikk med tanke på økt stillingsandel.

Repr.: Helge Andersen fremmet forsalg til vedtak.
Det vises til Likestilling- og mangfoldmelding 2017 pkt 2.1.7. Utlysningsteksten ved stilling ledig
bør presisere at kommunen tilrettelegger for mennesker med nedsatt funksjonsevne og
yrkeshemming der det lar seg gjøre.
Votering: Begge forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak/innstilling:
Eldrerådet ser Likestilling- og mangfoldmelding 2017 som en nyttig rapport.

Eldrerådet tar rapporten til orientering.
Eldrerådet foreslår at kommunen bedrer kjønnsfordeling i yrker hvor det er kjønnsmessig skjev fordeling og
jobber videre med deltidsproblematikk med tanke på økt stillingsandel.

Det vises til Likestilling- og mangfoldmelding 2017 pkt 2.1.7. Utlysningsteksten ved stilling ledig bør
presisere at kommunen tilrettelegger for mennesker med nedsatt funksjonsevne og yrkeshemming der
det lar seg gjøre.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 03.04.2018
Behandling:
Ingen merknader

Vedtak:
Likestilling- og mangfoldmelding 2017 tas til orientering.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 03.04.2018
Behandling:
Administrasjonsutvalget ber administrasjonen om å utarbeide en grundigere analyse i forhold til kjønnsdelt
lønnsstatistikk blant enhetsledere. Saken kommer opp til behandling i administrasjonsutvalget før
lønnsforhandlinger høsten 2018.

Vedtak:
Likestilling- og mangfoldmelding 2017 vedtas.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.04.2018
Behandling:
«Korreksjon - Gjennomsnittslønn og medianlønn enhetsledere» ettersendt 12.04.18. Rådmannen gir en kort
orientering om hovedpunktene i meldingen i kommunestyret 26.04.18.
Administrasjonsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Likestilling- og mangfoldmelding 2017 vedtas

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2018
Behandling:
Saksbehandler Ada Elise Nygård orienterte i forkant av behandlingen.
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
Likestilling- og mangfoldmelding 2017 vedtas
Repr. Johansen (AP) fremmet tilleggsforslag:


Kommunen bedrer kjønnsfordeling i yrker hvor det er kjønnsmessig skjev fordeling og jobber videre
med deltidsproblematikk med tanke på økt stillingsandel.



Utlysningsteksten ved stilling ledig bør presisere at kommunen tilrettelegger for mennesker med
nedsatt funksjonsevne og yrkeshemming der det lar seg gjøre.

Votering:
 Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt
 Tilleggsforslag fra Arbeiderpartiet enstemmig vedtatt

Vedtak:
Likestilling- og mangfoldmelding 2017 vedtas.


Kommunen bedrer kjønnsfordeling i yrker hvor det er kjønnsmessig skjev fordeling og jobber videre
med deltidsproblematikk med tanke på økt stillingsandel.



Utlysningsteksten ved stilling ledig bør presisere at kommunen tilrettelegger for mennesker med
nedsatt funksjonsevne og yrkeshemming der det lar seg gjøre.

PS 62/18 Årsrapport 2017 og Handlingsplan 2018 - Elevombudet
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar elevombudets årsrapport 2017 og handlingsplan 2018 til orientering.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 30.05.2018
RS 20/18 Årsrapport 2017 og Handlingsplan 2018
Behandling:
Ingen merknader til referatsakene RS 19/18 og 20/18.

Vedtak:
Tjenesteutvalget tar referatsakene RS 19/18 og 20/18 til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2018
Behandling:
RS 25/18 Årsrapport 2017 og Handlingsplan 2018 – Elevombudet
Repr. Bakke (AP) fremmet forslag:
Rapporten og evalueringen som tidligere ble gjort viser tydelig at elevombudsrollen er viktig for elvenes
tilpasning i skolemiljøet i samspill mellom hjem og skole,
Søgnes representanter i fellesnemnda må jobbe for at elevombudsordningen videreføres inn i nye
Kristiansand.
Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering med følgende endringer:

RS 25/18 Årsrapport 2017 og Handlingsplan 2018 – Elevombudet
Rapporten og evalueringen som tidligere ble gjort viser tydelig at elevombudsrollen er viktig for elvenes
tilpasning i skolemiljøet i samspill mellom hjem og skole,
Søgnes representanter i fellesnemnda må jobbe for at elevombudsordningen videreføres inn i nye
Kristiansand.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2018
Behandling:
Elevombudet Tone Martha orienterte i forkant av behandlingen.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret tar elevombudets årsrapport 2017 og handlingsplan 2018 til orientering.
Rapporten og evalueringen som tidligere ble gjort viser tydelig at elevombudsrollen er viktig for
elvenes tilpasning i skolemiljøet i samspill mellom hjem og skole,
Søgnes representanter i fellesnemnda må jobbe for at elevombudsordningen videreføres inn i nye
Kristiansand.

PS 63/18 Tilstandsrapporten for skolene i Søgne 2017
Rådmannens forslag til vedtak:
Tilstandsrapport for skolene i Søgne 2017 tas til etterretning

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 30.05.2018
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak:
Tilstandsrapport for skolene i Søgne 2017 tas til etterretning.
Votering:
Enstemmig vedtatt

Vedtak:
Tilstandsrapport for skolene i Søgne 2017 tas til etterretning.

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2018
Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Tilstandsrapport for skolene i Søgne 2017 tas til etterretning.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2018
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Tilstandsrapport for skolene i Søgne 2017 tas til etterretning.

PS 64/18 Vedtak av detaljregulering for praksisarealer for Søgne VGS - del av
GB 1/1 - Plan ID 201708
Rådmannens forslag til vedtak:
Alternativ 1 (Rekkefølgekravet til gang- og sykkelvei opprettholdes):
1. Detaljregulering for praksisarealer for Søgne VGS – Plan ID 201708 (Vedlegg 1 - 3) vedtas,
jf. Plan- og bygningsloven § 12-12..
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.
Alternativ 2: (Rekkefølgekravet til gang- og sykkelvei frafalles.)
1. Detaljregulering for praksisarealer for Søgne VGS – Plan ID 201708 (Vedlegg 1, 2 og 4)
vedtas, jf. Plan- og bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 13.06.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Alternativ 1 (Rekkefølgekravet til gang- og sykkelvei opprettholdes):
3. Detaljregulering for praksisarealer for Søgne VGS – Plan ID 201708 (Vedlegg 1 - 3) vedtas,
jf. Plan- og bygningsloven § 12-12.
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.
Alternativ 2: (Rekkefølgekravet til gang- og sykkelvei frafalles.)
3. Detaljregulering for praksisarealer for Søgne VGS – Plan ID 201708 (Vedlegg 1, 2 og 4)
vedtas, jf. Plan- og bygningsloven § 12-12.
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.

Repr. Daland (FRP) fremmet forslag:
1. Detaljregulering for praksisarealer for Søgne VGS – Plan ID 201708 (Vedlegg 1, 2 og 4)
vedtas, jf. Plan- og bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.
Plan og miljøutvalget ber kommunestyret arbeide for at det ved fremtidig innspill til atp-midler
jobbes hardt, for at gang/sykkelvei, gatelys, evt andre trafikksikringstiltak blir prioritert høyt
innenfor dette aktuelle området.
Protokolltilførsel fra repr. Henriksen (AP):
Rekkefølgekravet om ferdigstillelse av gang- og sykkelvei fra Søgne videregående skole til RV 456
fjernes fordi trafikkbelastningen blir redusert.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Forslag fra FRP
FRPs forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret.
Innstilling:
1. Detaljregulering for praksisarealer for Søgne VGS – Plan ID 201708 (Vedlegg 1, 2 og 4)
vedtas, jf. Plan- og bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.
Plan og miljøutvalget ber kommunestyret arbeide for at det ved fremtidig innspill til atpmidler jobbes hardt, for at gang/sykkelvei, gatelys, evt andre trafikksikringstiltak blir
prioritert høyt innenfor dette aktuelle området.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2018
Behandling:
Til behandling forelå plan- og miljøutvalgets innstilling:
3. Detaljregulering for praksisarealer for Søgne VGS – Plan ID 201708 (Vedlegg 1, 2 og 4) vedtas, jf.
Plan- og bygningsloven § 12-12.
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.
Plan og miljøutvalget ber kommunestyret arbeide for at det ved fremtidig innspill til atp-midler jobbes hardt,
for at gang/sykkelvei, gatelys, evt andre trafikksikringstiltak blir prioritert høyt innenfor dette aktuelle
området.

Repr. Kjær (SV) fremmet forslag:
5. Detaljregulering for praksisarealer for Søgne VGS – Plan ID 201708 (Vedlegg 1 - 3) vedtas, jf. Planog bygningsloven § 12-12.
6. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.
Votering:
 Plan- og miljøutvalgets innstilling satt opp mot forslag fra SV. Plan- og miljøutvalgets innstilling
vedtatt med 25 mot 1 (SV) stemme.

Vedtak:
1. Detaljregulering for praksisarealer for Søgne VGS – Plan ID 201708 (Vedlegg 1, 2 og 4) vedtas, jf.
Plan- og bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.
Plan og miljøutvalget ber kommunestyret arbeide for at det ved fremtidig innspill til atp-midler jobbes hardt,
for at gang/sykkelvei, gatelys, evt andre trafikksikringstiltak blir prioritert høyt innenfor dette aktuelle
området.

PS 65/18 Klagebehandling - detaljregulering for Nordre Kalsnes - Plan ID
201108
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Klagene på vedtaket av detaljreguleringsplanen for Nordre Kalsnes – Plan ID 201108, tas
ikke til følge.
2. Klagene oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 23.05.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
1. Klagene på vedtaket av detaljreguleringsplanen for Nordre Kalsnes – Plan ID 201108, tas ikke til
følge.
2. Klagene oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Repr. Monstad (MDG) fremmet forslag:
1. Kommunen tar Norheims klage delvis til følge ved at BSB22 endres til friområde.
2. De øvrige klagene på vedtaket av detaljreguleringsplanen for Nordre Kalsnes – Plan ID
201108, tas ikke til følge.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:

Rådmannens forslag til vedtak satt opp mot forslag fra MDG. MDG sitt forslag vedtatt med 5
(MDG, AP, FRP (1-Nilsen) mot 4 (H, KRF, FRP (1-Daland)). Repr. Daland (FR) ba om
kontravotering. Kontravotering ga samme resultat.
Vedtak:
1. Kommunen tar Norheims klage delvis til følge ved at BSB22 endres til friområde.
2. De øvrige klagene på vedtaket av detaljreguleringsplanen for Nordre Kalsnes – Plan ID
201108, tas ikke til følge.
Under Eventuelt PS 131/18 anket representantene Reisvoll (H), Løchen (H), Daland (FRP) og Elle (KRF)
saken inn for kommunestyret i henhold til § 17 i reglement for plan- og miljøutvalget.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2018
Behandling:
Vedtak i plan- og miljøutvalget 23.05.18 anket inn kommunestyret i henhold til § 17 i reglement for plan- og
miljøutvalget:
1. Kommunen tar Norheims klage delvis til følge ved at BSB22 endres til friområde.
2. De øvrige klagene på vedtaket av detaljreguleringsplanen for Nordre Kalsnes – Plan ID 201108,
tas ikke til følge.
Repr. Monstad (MDG) fremmet rådmannens forslag til vedtak:
1. Klagene på vedtaket av detaljreguleringsplanen for Nordre Kalsnes – Plan ID 201108, tas ikke
til følge.
2. Klagene oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Klagene på vedtaket av detaljreguleringsplanen for Nordre Kalsnes – Plan ID 201108, tas ikke til
følge.
2. Klagene oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

PS 66/18 Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2018-20
Rådmannens forslag til vedtak:
Vedlagte «Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2018-2020» vedtas.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 28.05.2018
Behandling:
Repr. Kristiansen (SV) fremmet forslag:

Beplantning i rundkjøringer og veikryss i Søgne må klippes slik at det ikke skapes uoversiktlige/ farlige
situasjoner.
Beplantninger i boligfelt må følge forskriftene.
Votering:
Enstemmig vedtatt.

Uttalelse som følger saken:
Beplantning i rundkjøringer og veikryss i Søgne må klippe slik at det ikke skapes uoversiktlige/ farlige
situasjoner.
Beplantninger i boligfelt må følge forskriftene.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 29.05.2018
Behandling:
Repr: Torunn Verdal (KRF) fremmet forslag:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har følgende kommentar til Trafikksikkerhetsplan for Søgne
kommune 2018 – 2020:
For beboere i Anderåsen er det ingen overgang for fotgjengere verken over Hølleveien eller over
Sangvikveien.
For funksjonshemmede og friske er det med stor risiko man krysser disse veiene for å komme over til gang –
og sykkelveien.
Skolebarn må daglig krysse disse veiene.
Votering:
Enstemmig vedtatt

Vedtak som følger saken:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har følgende kommentar til Trafikksikkerhetsplan for Søgne
kommune 2018 – 2020:
For beboere i Anderåsen er det ingen overgang for fotgjengere verken over Hølleveien eller over
Sangvikveien.
For funksjonshemmede og friske er det med stor risiko man krysser disse veiene for å komme over til gang –
og sykkelveien.
Skolebarn må daglig krysse disse veiene.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 30.05.2018

Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak.
Vedlagte «Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2018-2020» vedtas.
Tjenesteutvalget har følgende tilleggsforslag:
Fire veistrekninger må trafikksikres hva gjelder fotgjenger overganger:
 Miljøgaten på Lunde
 Hølleveien ved Nygårdshaven
 Hølleveien ved Anderåsen/ Prestvollen (v/Gaveboden)
 Sangvikveien fra Anderåsen

Votering:
Enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Vedlagte «Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2018-2020» vedtas.
Fire veistrekninger må trafikksikres hva gjelder fotgjenger overganger:
 Miljøgaten på Lunde
 Hølleveien ved Nygårdshaven
 Hølleveien ved Anderåsen/ Prestvollen (v/Gaveboden)
 Sangvikveien fra Anderåsen

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2018
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
Vedlagte «Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2018-2020» vedtas.
Fire veistrekninger må trafikksikres hva gjelder fotgjenger overganger:
 Miljøgaten på Lunde
 Hølleveien ved Nygårdshaven
 Hølleveien ved Anderåsen/ Prestvollen (v/Gaveboden)
 Sangvikveien fra Anderåsen
Repr. Daland (FRP) fremmet forslag:
Kommunestyret ber rådmannen vurdere følgende:
fv 114 Lundeveien. Fjerne innsnevringer i veibanen på Lunde

Repr. Strandvik (H) fremmet forslag:
Forslag til nytt tiltak under punkt 5.2.3 Fylkesveger – Mindre tiltak (s. 27),
punktet RV456 – Langenesveien:
-

Sikre fotgjengere mellom badeplassen Lauviga ved Indre Kilen og tilhørende parkeringsplasser øst
for badeplassen.

Begrunnelse:
Det er gjentatte ganger registrert trafikkfarlig og ulovlig parkering langs RV456 på strekningen mellom
parkeringsplasser og selve badeplassen. Særlig gjelder dette på store utfartsdager, da badeplassen er svært
mye brukt av tilreisende (og lokalbefolkningen). Dette setter fotgjengere i stor fare, ettersom de tvinges ut i
vegbanen; ofte bærende på bademadrasser og lignende som hindrer egen sikt.
Med enkle og svært billige tiltak, eksempelvis som betongelementfender (kan gjenbruke gamle elementer) kan
dette tiltaket raskt gjennomføres og trafikksikkerheten økes betydelig.
Repr. Lohne (H) fremmet forslag:
I ovennevnte plan tilføyes:
FV 302 – Repstadveien
Tiltak:
 Utbedring/asfaltering i området Ravneheia (RS 104 i formannskapet 2016)
 Utbedring/asfaltering fra stemmen/asfalstering fra stemmen ved Tronstadveien til Årstøl-krysset (ref
Statens vegvesen sin handlingsplan for fylkesveien).
 Montere autovern langs bekken fra Ravneheia frem til Repstadveien 611
FV 155 Eikestølveien
Tiltak: Utbedring/asfaltering fra Lohneveien/Blaudsmyrskleiva til Eikestølveien 200

Repr. Egeli (AP) fremmet forslag fra eldrerådet:
Beplantning i rundkjøringer og veikryss i Søgne må klippes slik at det ikke skapes uoversiktlige/ farlige
situasjoner.
Beplantninger i boligfelt må følge forskriftene.
Repr. Henriksen (AP) fremmet forslag:
Kommunestyret ber Statens Vegvesen vurdere gangfelt ved østre ende av ny G/S-vei på Langenes, RV 456

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 FRP sitt forslag falt med 21 mot 6 (FRP, SP) stemmer
 Høyre sitt forslag (Strandvik) enstemmig vedtatt
 Høyre sitt forslag (Lohne) enstemmig vedtatt
 AP sitt forslag (Egeli) enstemmig vedtatt
 AP sitt forslag (Henriksen) enstemmig vedtatt
 Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:
Vedlagte «Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2018-2020» vedtas.

Fire veistrekninger må trafikksikres hva gjelder fotgjenger overganger:
 Miljøgaten på Lunde
 Hølleveien ved Nygårdshaven
 Hølleveien ved Anderåsen/ Prestvollen (v/Gaveboden)
 Sangvikveien fra Anderåsen
Forslag til nytt tiltak under punkt 5.2.3 Fylkesveger – Mindre tiltak (s. 27),
punktet RV456 – Langenesveien:
-

Sikre fotgjengere mellom badeplassen Lauviga ved Indre Kilen og tilhørende parkeringsplasser
øst for badeplassen.

Begrunnelse:
Det er gjentatte ganger registrert trafikkfarlig og ulovlig parkering langs RV456 på strekningen
mellom parkeringsplasser og selve badeplassen. Særlig gjelder dette på store utfartsdager, da
badeplassen er svært mye brukt av tilreisende (og lokalbefolkningen). Dette setter fotgjengere i stor
fare, ettersom de tvinges ut i vegbanen; ofte bærende på bademadrasser og lignende som hindrer egen
sikt.
Med enkle og svært billige tiltak, eksempelvis som betongelementfender (kan gjenbruke gamle
elementer) kan dette tiltaket raskt gjennomføres og trafikksikkerheten økes betydelig.
I ovennevnte plan tilføyes:
FV 302 – Repstadveien
Tiltak:
 Utbedring/asfaltering i området Ravneheia (RS 104 i formannskapet 2016)
 Utbedring/asfaltering fra stemmen/asfalstering fra stemmen ved Tronstadveien til Årstøl-krysset
(ref Statens vegvesen sin handlingsplan for fylkesveien).
 Montere autovern langs bekken fra Ravneheia frem til Repstadveien 611
FV 155 Eikestølveien
Tiltak: Utbedring/asfaltering fra Lohneveien/Blaudsmyrskleiva til Eikestølveien 200
Beplantning i rundkjøringer og veikryss i Søgne må klippes slik at det ikke skapes uoversiktlige/ farlige
situasjoner.
Beplantninger i boligfelt må følge forskriftene.
Kommunestyret ber Statens Vegvesen vurdere gangfelt ved østre ende av ny G/S-vei på Langenes, RV
456

PS 67/18 Vedtak av kommuneplanens samfunnsdel - Søgne mot 2030
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommuneplanens samfunnsdel – Søgne mot 2030 vedtas med endringer innarbeidet i revidert
versjon datert 25.05.18.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 30.05.2018
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forsalg til vedtak:

Kommuneplanens samfunnsdel – Søgne mot 2030 vedtas med endringer innarbeidet i revidert
versjon datert 25.05.18.
Innstilling til Kommunestyret:
Kommuneplanens samfunnsdel – Søgne mot 2030 vedtas med endringer innarbeidet i revidert
versjon datert 25.05.18.

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2018
Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Kommuneplanens samfunnsdel – Søgne mot 2030 vedtas med endringer innarbeidet i revidert versjon
datert 25.05.18.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2018
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
Kommuneplanens samfunnsdel – Søgne mot 2030 vedtas med endringer innarbeidet i revidert versjon
datert 25.05.18.
Repr. Monstad (MDG) fremmet endringsforslag:
Punktet på side 9 om Tangvall endres til:
Tangvall er videreutviklet til et attraktivt og levende sentrum i Søgne, med boliger, handel, kontor og
ulike aktivitetstilbud, samt et nytt skolesenter med ungdomsskole og videregående skole.
Votering
 MDG endringsforslag enstemmig vedtatt
 Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommuneplanens samfunnsdel – Søgne mot 2030 vedtas med endringer innarbeidet i revidert versjon
datert 25.05.18.
Punktet på side 9 om Tangvall endres til:
Tangvall er videreutviklet til et attraktivt og levende sentrum i Søgne, med boliger, handel, kontor og
ulike aktivitetstilbud, samt et nytt skolesenter med ungdomsskole og videregående skole.

PS 68/18 Årsregnskap 2017 - Søgne Kommune

Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommunestyre fastsetter det fremlagte årsregnskap for Søgne kommune som
kommunens årsregnskap for 2017.

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2018
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Søgne kommunestyre fastsetter det fremlagte årsregnskap for Søgne kommune som
kommunens årsregnskap for 2017.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2018
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Søgne kommunestyre fastsetter det fremlagte årsregnskap for Søgne kommune som
kommunens årsregnskap for 2017.

PS 69/18 Årsmelding 2017 - Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Årsmelding for Søgne kommune 2017 tas til orientering.
2. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 27,689 mill. kroner avsettes til disposisjonsfond.
3. 9,096 mill. kroner knyttet til enheter med overskudd i 2017 overføres til 2018.
1,757 mill. kroner knyttet til enheter med underskudd i 2017 overføres til 2018.
Netto 7,339 mill. kroner tilføres enhetene, dette finansieres ved å redusere avsetningen til
disposisjonsfond under pkt. 2.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 28.05.2018
Behandling:
Ingen merknader

Vedtak som følger saken:
Eldrerådet tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 29.05.2018
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak som følger saken:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 08.05.2018
Behandling:
Økonomisjef Børre Andreassen presenterte årsmelding 2017.
Protokolltilførsel fra repr. Langenes (H)
Endringsforslag – årsmelding 2017
På vegne av partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre
Bakgrunn for forslaget:
Nygård skole:
Merforbruket i 2017 er fordelt likt mellom skole og kompetanseavdelingen. Overforbruket på
kompetanseavdelingen skyldes i hovedsak at avdelingen ikke har vært budsjettjustert i forhold til reell
elevgruppe. Flere elever i avdelingen enn det budsjettet tar høyde for og elever som krever dobbel bemanning.
Overforbruket på skole skyldes i hovedsak flere krevende elevsaker som har gjort det nødvendig med ekstra
bemanning.
Lunde skole:
Underskuddet ble større enn forventet. Dette skyldes i hovedsak utgifter til elever med særs krevende
tilpasning til sin skolehverdag, samt som nevnt ekstraordinære utgifter på personalsiden i forbindelse med
skolens ut- og ombygging.
Med denne bakgrunn fremmes derfor følgende forslag til rådmannens forslag, punkt 3:
9,096 mill. kroner knyttet til enheter med overskudd i 2017 overføres til 2018.
På grunn av ekstraordinære årsaker i 2017 overføres ikke underskudd ved Nygård skole og Lunde
skole på til sammen 1 mill. til 2018.
0,757 mill. kroner knyttet til enheter med underskudd i 2017 overføres til 2018.
Netto 8,339 mill. kroner tilføres enhetene, dette finansieres ved å redusere avsetningen til
disposisjonsfond under pkt. 2
Votering:
Punkt 1. i rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Administrasjonsutvalget valgte å ikke votere over punkt 2. og 3.

Innstilling:
Årsmelding for Søgne kommune 2017 tas til orientering.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 09.05.2018

Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak.
1. Årsmelding for Søgne kommune 2017 tas til orientering.
2. Det regnskapsmessige mindre forbruket på 27,689 mill. kroner avsettes til disposisjonsfond.
3. 9,096 mill. kroner knyttet til enheter med overskudd i 2017 overføres til 2018.
a. 1,757 mill. kroner knyttet til enheter med underskudd i 2017 overføres til 2018.

Netto 7,339 mill. kroner tilføres enhetene, dette finansieres ved å redusere avsetningen til
disposisjonsfond under pkt. 2
Leder Eikeland (FrP) fremmet fellesforslag:
På vegne av partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre
Endringsforslag – årsmelding 2017, punkt 3:
9,096 mill. kroner knyttet til enheter med overskudd i 2017 overføres til 2018.
På grunn av ekstraordinære årsaker i 2017 overføres ikke underskudd ved Nygård skole og Lunde
skole på til sammen 1 mill. til 2018.
0,757 mill. kroner knyttet til enheter med underskudd i 2017 overføres til 2018.
Netto 8,339 mill. kroner tilføres enhetene, dette finansieres ved å redusere avsetningen til
disposisjonsfond under pkt. 2.
Bakgrunn for forslaget:
Nygård skole:
Merforbruket i 2017 er fordelt likt mellom skole og kompetanseavdelingen. Overforbruket på
kompetanseavdelingen skyldes i hovedsak at avdelingen ikke har vært budsjettjustert i forhold til
reell elevgruppe. Flere elever i avdelingen enn det budsjettet tar høyde for og elever som krever
dobbel bemanning. Overforbruket på skole skyldes i hovedsak flere krevende elevsaker som har
gjort det nødvendig med ekstra bemanning.
Lunde skole:
Underskuddet ble større enn forventet. Dette skyldes i hovedsak utgifter til elever med særs krevende
tilpasning til sin skolehverdag, samt som nevnt ekstraordinære utgifter på personalsiden i forbindelse
med skolens ut- og ombygging.
Med denne bakgrunn fremmes derfor følgende forslag til rådmannens forslag, punkt 3:
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak punkt 1 og punkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Fellesforslag satt opp mot Rådmannens forslag, punkt 3. Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.
Det ble stemt over om bakgrunn for forslaget skulle følge saken. Dette ble vedtatt mot en stemme, Repr.
Lohne (H).

Leder Eikeland (Frp) fremmet forslag:
Ny tekst i Årsmelding for Søgne kommune 2017 side 102 og 103, fokusområde økonomi

Enheten har tidligere hatt for stram økonomi. En konsekvens av dette har blant annet medført utfordringer
knyttet til internt samarbeid og samhandling. I hovedsak er merforbruket i 2017 et resultat av mye
overtidsgodtgjørelse og økte lønnsutgifter samt innkjøp av eksterne tjenester.
Enheten er styrket økonomisk og det er tatt tak i turnusarbeidet, slik at de økonomiske forutsetningene er
bedret. Enheten har nå en god økonomisk utvikling
Votering:

Vedtatt mot en stemme, Repr Lohne (H)
Innstilling:
1. Årsmelding for Søgne kommune 2017 tas til orientering.
2. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 27,689 mill. kroner avsettes til disposisjonsfond.
3. 9,096 mill. kroner knyttet til enheter med overskudd i 2017 overføres til 2018.

På grunn av ekstraordinære årsaker i 2017 overføres ikke underskudd ved Nygård skole og Lunde
skole på til sammen 1 mill. til 2018.
0,757 mill. kroner knyttet til enheter med underskudd i 2017 overføres til 2018.
Netto 8,339 mill. kroner tilføres enhetene, dette finansieres ved å redusere avsetningen til
disposisjonsfond under pkt. 2.
Bakgrunn for forslaget:
Nygård skole:
Merforbruket i 2017 er fordelt likt mellom skole og kompetanseavdelingen. Overforbruket på
kompetanseavdelingen skyldes i hovedsak at avdelingen ikke har vært budsjettjustert i forhold til
reell elevgruppe. Flere elever i avdelingen enn det budsjettet tar høyde for og elever som krever
dobbel bemanning. Overforbruket på skole skyldes i hovedsak flere krevende elevsaker som har gjort
det nødvendig med ekstra bemanning.
Lunde skole:
Underskuddet ble større enn forventet. Dette skyldes i hovedsak utgifter til elever med særs krevende
tilpasning til sin skolehverdag, samt som nevnt ekstraordinære utgifter på personalsiden i
forbindelse med skolens ut- og ombygging.
Med denne bakgrunn fremmes derfor følgende forslag til rådmannens forslag, punkt 3:
Ny tekst i Årsmelding for Søgne kommune 2017 side 102 og 103, fokusområde økonomi
Enheten har tidligere hatt for stram økonomi. En konsekvens av dette har blant annet medført utfordringer
knyttet til internt samarbeid og samhandling. I hovedsak er merforbruket i 2017 et resultat av mye
overtidsgodtgjørelse og økte lønnsutgifter samt innkjøp av eksterne tjenester.
Enheten er styrket økonomisk og det er tatt tak i turnusarbeidet, slik at de økonomiske forutsetningene er
bedret. Enheten har nå en god økonomisk utvikling

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.05.2018
Behandling:
Økonomisjef Børre Andreassen presenterte årsregnskapet og årsmeldingen og svarte på spørsmål i forkant av
behandlingen.
Repr. Berge (V) fremmet protokolltilførsel:

Formannskapet foreslår at det settes av 3 mill. kroner til vedlikehold og bygging av turstier/turveier i
kommunen. Pengene tas av disposisjonsfondet.
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
1. Årsmelding for Søgne kommune 2017 tas til orientering.
2. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 27,689 mill. kroner avsettes til disposisjonsfond.
3. 9,096 mill. kroner knyttet til enheter med overskudd i 2017 overføres til 2018.
På grunn av ekstraordinære årsaker i 2017 overføres ikke underskudd ved Nygård skole og Lunde skole på til
sammen 1 mill. til 2018.
0,757 mill. kroner knyttet til enheter med underskudd i 2017 overføres til 2018.
Netto 8,339 mill. kroner tilføres enhetene, dette finansieres ved å redusere avsetningen til disposisjonsfond
under pkt. 2.
Bakgrunn for forslaget:
Nygård skole:
Merforbruket i 2017 er fordelt likt mellom skole og kompetanseavdelingen. Overforbruket på
kompetanseavdelingen skyldes i hovedsak at avdelingen ikke har vært budsjettjustert i forhold til reell
elevgruppe. Flere elever i avdelingen enn det budsjettet tar høyde for og elever som krever dobbel bemanning.
Overforbruket på skole skyldes i hovedsak flere krevende elevsaker som har gjort det nødvendig med ekstra
bemanning.
Lunde skole:
Underskuddet ble større enn forventet. Dette skyldes i hovedsak utgifter til elever med særs krevende
tilpasning til sin skolehverdag, samt som nevnt ekstraordinære utgifter på personalsiden i forbindelse med
skolens ut- og ombygging.
Med denne bakgrunn fremmes derfor følgende forslag til rådmannens forslag, punkt 3:
Ny tekst i Årsmelding for Søgne kommune 2017 side 102 og 103, fokusområde økonomi
Enheten har tidligere hatt for stram økonomi. En konsekvens av dette har blant annet medført utfordringer
knyttet til internt samarbeid og samhandling. I hovedsak er merforbruket i 2017 et resultat av mye
overtidsgodtgjørelse og økte lønnsutgifter samt innkjøp av eksterne tjenester.
Enheten er styrket økonomisk og det er tatt tak i turnusarbeidet, slik at de økonomiske forutsetningene er
bedret. Enheten har nå en god økonomisk utvikling

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.05.2018
Behandling:
Saken enstemmig vedtatt utsatt til neste møte da godkjenning av årsregnskap må være behandlet før

årsmelding kan vedtas.

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2018

Behandling:
Saken ble i kommunestyret 24.05.18 utsatt og til behandling forelå formannskapet innstilling fra 16.05.18:
1. Årsmelding for Søgne kommune 2017 tas til orientering.
2. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 27,689 mill. kroner avsettes til disposisjonsfond.
3. 9,096 mill. kroner knyttet til enheter med overskudd i 2017 overføres til 2018.
På grunn av ekstraordinære årsaker i 2017 overføres ikke underskudd ved Nygård skole og Lunde skole på til
sammen 1 mill. til 2018.
0,757 mill. kroner knyttet til enheter med underskudd i 2017 overføres til 2018.
Netto 8,339 mill. kroner tilføres enhetene, dette finansieres ved å redusere avsetningen til disposisjonsfond
under pkt. 2.
Bakgrunn for forslaget:
Nygård skole:
Merforbruket i 2017 er fordelt likt mellom skole og kompetanseavdelingen. Overforbruket på
kompetanseavdelingen skyldes i hovedsak at avdelingen ikke har vært budsjettjustert i forhold til reell
elevgruppe. Flere elever i avdelingen enn det budsjettet tar høyde for og elever som krever dobbel
bemanning. Overforbruket på skole skyldes i hovedsak flere krevende elevsaker som har gjort det nødvendig
med ekstra bemanning.
Lunde skole:
Underskuddet ble større enn forventet. Dette skyldes i hovedsak utgifter til elever med særs krevende
tilpasning til sin skolehverdag, samt som nevnt ekstraordinære utgifter på personalsiden i forbindelse med
skolens ut- og ombygging.
Med denne bakgrunn fremmes derfor følgende forslag til rådmannens forslag, punkt 3:
Ny tekst i Årsmelding for Søgne kommune 2017 side 102 og 103, fokusområde økonomi
Enheten har tidligere hatt for stram økonomi. En konsekvens av dette har blant annet medført utfordringer
knyttet til internt samarbeid og samhandling. I hovedsak er merforbruket i 2017 et resultat av mye
overtidsgodtgjørelse og økte lønnsutgifter samt innkjøp av eksterne tjenester.
Enheten er styrket økonomisk og det er tatt tak i turnusarbeidet, slik at de økonomiske forutsetningene er
bedret. Enheten har nå en god økonomisk utvikling.
Repr. Berge (V) fremmet forslag til nytt punkt 4.:
Formannskapet foreslår at det settes av 3 mill. kroner til vedlikehold og bygging av turstier/turveier og
friområder/friluftsområder i Søgne. Bevilgningen tas av disposisjonsfondet.
Votering:
 Venstre sitt forslag til nytt punkt 4.
 Formannskapets innstilling fra 16.05.18 enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
1. Årsmelding for Søgne kommune 2017 tas til orientering.
2. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 27,689 mill. kroner avsettes til disposisjonsfond.
3. 9,096 mill. kroner knyttet til enheter med overskudd i 2017 overføres til 2018.
4. Formannskapet foreslår at det settes av 3 mill. kroner til vedlikehold og bygging av turstier/turveier og
friområder/friluftsområder i Søgne. Bevilgningen tas av disposisjonsfondet.
På grunn av ekstraordinære årsaker i 2017 overføres ikke underskudd ved Nygård skole og Lunde skole på til
sammen 1 mill. til 2018.
0,757 mill. kroner knyttet til enheter med underskudd i 2017 overføres til 2018.

Netto 8,339 mill. kroner tilføres enhetene, dette finansieres ved å redusere avsetningen til disposisjonsfond
under pkt. 2.
Bakgrunn for forslaget:
Nygård skole:
Merforbruket i 2017 er fordelt likt mellom skole og kompetanseavdelingen. Overforbruket på
kompetanseavdelingen skyldes i hovedsak at avdelingen ikke har vært budsjettjustert i forhold til reell
elevgruppe. Flere elever i avdelingen enn det budsjettet tar høyde for og elever som krever dobbel
bemanning. Overforbruket på skole skyldes i hovedsak flere krevende elevsaker som har gjort det nødvendig
med ekstra bemanning.
Lunde skole:
Underskuddet ble større enn forventet. Dette skyldes i hovedsak utgifter til elever med særs krevende
tilpasning til sin skolehverdag, samt som nevnt ekstraordinære utgifter på personalsiden i forbindelse med
skolens ut- og ombygging.
Med denne bakgrunn fremmes derfor følgende forslag til rådmannens forslag, punkt 3:
Ny tekst i Årsmelding for Søgne kommune 2017 side 102 og 103, fokusområde økonomi
Enheten har tidligere hatt for stram økonomi. En konsekvens av dette har blant annet medført utfordringer
knyttet til internt samarbeid og samhandling. I hovedsak er merforbruket i 2017 et resultat av mye
overtidsgodtgjørelse og økte lønnsutgifter samt innkjøp av eksterne tjenester.
Enheten er styrket økonomisk og det er tatt tak i turnusarbeidet, slik at de økonomiske forutsetningene er
bedret. Enheten har nå en god økonomisk utvikling.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2018
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1.
2.
3.
4.

Årsmelding for Søgne kommune 2017 tas til orientering.
Det regnskapsmessige mindreforbruket på 27,689 mill. kroner avsettes til disposisjonsfond.
9,096 mill. kroner knyttet til enheter med overskudd i 2017 overføres til 2018.
Kommunestyret foreslår at det settes av 3 mill. kroner til vedlikehold og bygging av
turstier/turveier og friområder/friluftsområder i Søgne. Bevilgningen tas av disposisjonsfondet.

På grunn av ekstraordinære årsaker i 2017 overføres ikke underskudd ved Nygård skole og Lunde
skole på til sammen 1 mill. til 2018.
0,757 mill. kroner knyttet til enheter med underskudd i 2017 overføres til 2018.
Netto 8,339 mill. kroner tilføres enhetene, dette finansieres ved å redusere avsetningen til
disposisjonsfond under pkt. 2.
Bakgrunn for forslaget:
Nygård skole:
Merforbruket i 2017 er fordelt likt mellom skole og kompetanseavdelingen. Overforbruket på
kompetanseavdelingen skyldes i hovedsak at avdelingen ikke har vært budsjettjustert i forhold til reell
elevgruppe. Flere elever i avdelingen enn det budsjettet tar høyde for og elever som krever dobbel
bemanning. Overforbruket på skole skyldes i hovedsak flere krevende elevsaker som har gjort det
nødvendig med ekstra bemanning.
Lunde skole:

Underskuddet ble større enn forventet. Dette skyldes i hovedsak utgifter til elever med særs krevende
tilpasning til sin skolehverdag, samt som nevnt ekstraordinære utgifter på personalsiden i forbindelse
med skolens ut- og ombygging.
Med denne bakgrunn fremmes derfor følgende forslag til rådmannens forslag, punkt 3:
Ny tekst i Årsmelding for Søgne kommune 2017 side 102 og 103, fokusområde økonomi
Enheten har tidligere hatt for stram økonomi. En konsekvens av dette har blant annet medført
utfordringer knyttet til internt samarbeid og samhandling. I hovedsak er merforbruket i 2017 et
resultat av mye overtidsgodtgjørelse og økte lønnsutgifter samt innkjøp av eksterne tjenester.
Enheten er styrket økonomisk og det er tatt tak i turnusarbeidet, slik at de økonomiske forutsetningene
er bedret. Enheten har nå en god økonomisk utvikling.

PS 70/18 1. tertialrapport 2018 - Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar tertialrapporten for første tertial 2018 til orientering og vedtar revidert budsjett som
beskrevet i saksframlegget.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 28.05.2018
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak som følger saken:
Eldrerådet tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 29.05.2018
Behandling:
Ingen merknader

Vedtak som følger saken:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 30.05.2018
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar tertialrapporten for første tertial 2018 til orientering og vedtar revidert budsjett som
beskrevet i saksframlegget

Repr: Tom Jørgensen FrP fremmet tilleggsforslag:
Tjenesteutvalget ber om at det utredes kostnader og behov for å ansette en samtaleterapeut, eller
flere i delte stillinger, innen et lavterskeltilbud for rask psykisk helsehjelp, og at det fremmes en sak
på det innen revidering av økonomiplanen til høsten.
Votering:
Enstemmig vedtatt
Innstilling til Formannskapet:
Kommunestyret tar tertialrapporten for første tertial 2018 til orientering og vedtar revidert budsjett som
beskrevet i saksframlegget.

Tjenesteutvalget ber om at det utredes kostnader og behov for å ansette en samtaleterapeut, eller
flere i delte stillinger, innen et lavterskeltilbud for rask psykisk helsehjelp, og at det fremmes en sak
på det innen revidering av økonomiplanen til høsten.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 05.06.2018
Behandling:
Økonomisjef Børre Andreassen presenterte 1.tertialrapport 2018.

Innstilling:
Administrasjonsutvalget tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.06.2018
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
Kommunestyret tar tertialrapporten for første tertial 2018 til orientering og vedtar revidert budsjett som
beskrevet i saksframlegget.
Tjenesteutvalget ber om at det utredes kostnader og behov for å ansette en samtaleterapeut, eller flere i delte
stillinger, innen et lavterskeltilbud for rask psykisk helsehjelp, og at det fremmes en sak på det innen
revidering av økonomiplanen til høsten.
Repr. Aslaug Bakke (AP) fremmet endringsforslag:
Det er viktig at også barnevernet driver forebyggende med tiltak og lavterskeltilbud til familier med behov for
dette.
Barn som nå ikke får dette tilbudet fra barnevernet må henvises til kommunens hjelpeapparat og får den
nødvendige hjelp der. For å gjøre dette mulig vil vi øke stillingsrammen for barnevernet 50% og
familiesenteret 50% for at slik forebygging kan gjennomføres.
Dekning finnes i økt avdragstid for gjeld.

Votering
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Endringsforslaget falt med 4 (AP, KRF) mot 5 stemmer
 Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt

Innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret tar tertialrapporten for første tertial 2018 til orientering og vedtar revidert budsjett som
beskrevet i saksframlegget.
Kommunestyret ber om at det utredes kostnader og behov for å ansette en samtaleterapeut, eller flere i delte
stillinger, innen et lavterskeltilbud for rask psykisk helsehjelp, og at det fremmes en sak på det innen
revidering av økonomiplanen til høsten.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2018
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
Kommunestyret tar tertialrapporten for første tertial 2018 til orientering og vedtar revidert budsjett som
beskrevet i saksframlegget.
Kommunestyret ber om at det utredes kostnader og behov for å ansette en samtaleterapeut, eller flere i delte
stillinger, innen et lavterskeltilbud for rask psykisk helsehjelp, og at det fremmes en sak på det innen
revidering av økonomiplanen til høsten.
Repr. Daland (FRP) fremmet forslag:
Det vises til vedtak i formannskapet -sak 64/18 kommuneplanens arealdel.
Rådmannen bes starte revidering av kommunedelplan for Borøya med omkringliggende øyer.
Kommunestyret bevilger kr 200000.- til arbeidet. Dette hentes fra disposisjonsfondet.
Eventuelt merforbruk, dekkes innenfor arealenhetens eget budsjett
Repr. Henriksen (AP) fremmet forslag:
Båtslippen på Vaglen får en fendervegg mot landsiden slik at ikke båtene skrapes opp.
Kostnaden er av teknisk avdeling anslått til kr 50 000.
Inndekning: Tas fra overskudd premieavvik
Begrunnelse: Ved vestavind, fremherskende vindretning, ender båtene ofte i fjæresteinene og skrapes opp før
de er på land/ i rom sjø
Repr. Monstad (MDG) fremmet forslag:
Etter innspill fra eiendomsenheten ber kommunestyret rådmannen om å avvente EPC-prosjektering i
kommunale bygg. Det bes om at rådmannen isteden vurderer å sette av mer midler i budsjettet til
energiøkonomisering, da dette kan håndteres mer hensiktsmessig innad i organisasjonen, noe som både
vil forsterke egen fagkompetanse på feltet samt gi bedre lønnsomhet på sikt.
Repr. Aslaug Bakke (AP) fremmet endringsforslag:

Det er viktig at også barnevernet driver forebyggende med tiltak og lavterskeltilbud til familier med behov for
dette.
Barn som nå ikke får dette tilbudet fra barnevernet må henvises til kommunens hjelpeapparat og får den
nødvendige hjelp der. For å gjøre dette mulig vil vi øke stillingsrammen for barnevernet 50% og
familiesenteret 50% for at slik forebygging kan gjennomføres.
Utgifter halvårs dekkes (400 000) av premieavviket
Ordfører Hilde (Ap) fremmet forslag:
Kommunestyret kjøper tomt Gnr 73 B.nr 64 fra Agderbygg AS til 22,7 mill. og finansierer dette ved økt
låneramme
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 FRP sitt forslag vedtatt med 14 (FRP, H, KRF, SP) mot 13 stemmer
 AP sitt forslag (Henriksen) enstemmig vedtatt
 MDG sitt forslag enstemmig vedtatt
 AP sitt forslag (Bakke) falt med 13 mot 14 (SV, V, H, FRP) stemmer
 Ordfører Hilde (AP) sitt forslag enstemmig vedtatt
 Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:
Kommunestyret tar tertialrapporten for første tertial 2018 til orientering og vedtar revidert budsjett
som beskrevet i saksframlegget.
Kommunestyret ber om at det utredes kostnader og behov for å ansette en samtaleterapeut, eller flere i
delte stillinger, innen et lavterskeltilbud for rask psykisk helsehjelp, og at det fremmes en sak på det
innen revidering av økonomiplanen til høsten.
Det vises til vedtak i formannskapet - sak 64/18 kommuneplanens arealdel. Rådmannen bes starte
revidering av kommunedelplan for Borøya med omkringliggende øyer. Kommunestyret bevilger kr 200
000.- til arbeidet. Dette hentes fra disposisjonsfondet. Eventuelt merforbruk, dekkes innenfor
arealenhetens eget budsjett
Båtslippen på Vaglen får en fendervegg mot landsiden slik at ikke båtene skrapes opp.
Kostnaden er av teknisk avdeling anslått til kr 50 000. Inndekning: Tas fra overskudd premieavvik
Begrunnelse: Ved vestavind, fremherskende vindretning, ender båtene ofte i fjæresteinene og skrapes
opp før de er på land/ i rom sjø
Etter innspill fra eiendomsenheten ber kommunestyret rådmannen om å avvente EPC-prosjektering i
kommunale bygg. Det bes om at rådmannen isteden vurderer å sette av mer midler i budsjettet til
energiøkonomisering, da dette kan håndteres mer hensiktsmessig innad i organisasjonen, noe som både
vil forsterke egen fagkompetanse på feltet samt gi bedre lønnsomhet på sikt.
Kommunestyret kjøper tomt Gnr 73 B.nr 64 fra Agderbygg AS til 22,7 mill og finansierer dette ved økt
låneramme

PS 71/18 Sommerfullmakt til rådmannen 2018

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.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2018
Behandling:
Rådmannens forslag 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 72/18 Båttransport - kveldskjøring Høllen - Borøya - Skarpøya - NyHellesund
Saksprotokoll i Formannskapet - 21.06.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Det bevilges ikke ytterlige midler til offentlig rutekjøringen i Søgne skjærgården ut over de 1,01 mill. kroner
som er avsatt i revidert budsjett for 2018.
Repr. Egeli (AP) fremmet forslag:
1. Formannskapet vil legge til rette for offentlig kveldsrute som kjøres fra Høllen til Verfet i NyHelllesund i perioden juli- til og med 19. august i år.
2. Bevilgningen kr. 100 000 tas fra overskuddet premieavvik

Votering:
Rådmannens forslag satt opp mot forslag fra AP. AP sitt forslag vedtatt med 8 mot 1 (FRP) stemme.

Innstilling til kommunestyret:
1. Formannskapet vil legge til rette for offentlig kveldsrute som kjøres fra Høllen til Verfet i NyHelllesund i perioden juli- til og med 19. august i år.

2. Bevilgningen kr. 100 000 tas fra overskuddet premieavvik

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2018
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
1. Formannskapet vil legge til rette for offentlig kveldsrute som kjøres fra Høllen til Verfet i NyHelllesund i perioden juli- til og med 19. august i år.
2. Bevilgningen kr. 100 000 tas fra overskuddet premieavvik
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet forslag, likelydende rådmannens forslag:
Det bevilges ikke ytterlige midler til offentlig rutekjøringen i Søgne skjærgården ut over de 1,01 mill. kroner
som er avsatt i revidert budsjett for 2018.

Votering
Formannskapets innstilling satt opp forslag fra FRP. Formannskapets innstilling vedtatt med 18 (V, KRF, H
(2-Løchen og Lohne), SP, MDG, SV, AP) mot 9 (FRP, H (4)) stemmer.

Vedtak:
1. Formannskapet vil legge til rette for offentlig kveldsrute som kjøres fra Høllen til Verfet i NyHelllesund i perioden juli til og med 19. august i år.
2. Bevilgningen kr. 100 000 tas fra overskuddet premieavvik

PS 73/18 Kjøp av tomt fra Agderbygg AS
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar kjøp av tomt med Gnr. 73 Bnr. 67 fra Agderbygg AS til 22,7 mill. kroner.
Kommunestyret vedtar å øke lånerammen med inntil 22,7 millioner kroner i revidert budsjett
(tertialrapporten).

Saksprotokoll i Formannskapet - 21.06.2018
Behandling:
Møtet lukket med hjemmel i kommuneloven § 31. 5. ledd, jmf fvl §13, 1 nr 2 off.l. §§ 13,1, 23.1.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret vedtar kjøp av tomt med Gnr. 73 Bnr. 67 fra Agderbygg AS til 22,7 mill. kroner.
Kommunestyret vedtar å øke lånerammen med inntil 22,7 millioner kroner i revidert budsjett
(tertialrapporten).

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.06.2018
Behandling:
Møtet lukket med hjemmel i kommuneloven § 31. 5. ledd, jmf off.l. § 23.1
Repr. Andersen (H) erklært inhabil da han har jobbet i Agderbygg AS og fratrådte møtet. Ingen vara møtte og
26 representanter til stede under behandling
Formannskapets innstilling til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret vedtar kjøp av tomt med Gnr. 73 Bnr. 67 fra Agderbygg AS til 22,7 mill. kroner.
Kommunestyret vedtar å øke lånerammen med inntil 22,7 millioner kroner i revidert budsjett
(tertialrapporten).

