Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

210
2018/1650 -42317/2018
Børre Andreassen
30.09.2018

Saksframlegg
2. tertialrapport 2018
Utv.saksnr
28/18
28/18
19/18
54/18
92/18
102/18

Utvalg
Eldrerådet
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Administrasjonsutvalget
Tjenesteutvalget
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
08.10.2018
09.10.2018
09.10.2018
10.10.2018
17.10.2018
25.10.2018

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar 2. tertialrapport 2018 til orientering med følgende endringer i budsjettet:
1. Finansiering av egenbetaling i SFO knyttet til barn med nedsatt funksjonsevne, foreslås
dekt inn ved bruk av disposisjonsfondet i 2018. Kostnadsrammen for dette i 2018 med
vedtaket gjeldende fra 1/10-2018 er beregnet til 55.000 kroner med dagens etterspørsel.
2. Finansiering av fendervegg på kroner 50.000,- mot landsiden knyttet til båtslippen på
Vaglen og kveldskjøring knyttet til båttransport på kroner 100.000,- mellom Høllen Borøya - Skarpøya - Ny-Hellesund omgjøres, slik at inndekning skjer fra
disposisjonsfondet og ikke via premieavviket.
3. Det foreslår at lånerammen til videreformidling gjennom startlån, økes med ytterligere
5 mill. kroner.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 08.10.2018
Behandling:
Ingen merknader.
Innstilling:
Eldrerådet tar 2. tertialrapport 2018 til orientering.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 09.10.2018
Behandling:
Ingen merknader.

Innstilling:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar 2. tertialrapport 2018 til orientering

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 09.10.2018
Behandling:
Fellesforslag:
Administrasjonsutvalget tar 2. tertialrapport 2018 til orientering.
Ber Rådmannen eller den han delegerer til orienterer ved fremtidige tilsvarende saker.
Innstilling:
Administrasjonsutvalget tar 2. tertialrapport 2018 til orientering. Ber Rådmannen eller den han
delegerer til orienterer ved fremtidige tilsvarende saker.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 10.10.2018
Behandling:
Repr.: Oscar Lohne (H) bemerket at protokoll fra Eldrerådets og Rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevnes behandling av sak PS 54/18 2. tertialrapport 2018 burde følge saken.

Innstilling til Formannskapet:
2. tertialrapport 2018 tas til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.10.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar 2. tertialrapport 2018 til orientering med følgende endringer i budsjettet:

1. Finansiering av egenbetaling i SFO knyttet til barn med nedsatt funksjonsevne, foreslås dekt
inn ved bruk av disposisjonsfondet i 2018. Kostnadsrammen for dette i 2018 med vedtaket
gjeldende fra 1/10-2018 er beregnet til 55.000 kroner med dagens etterspørsel.
2. Finansiering av fendervegg på kroner 50.000,- mot landsiden knyttet til båtslippen på Vaglen
og kveldskjøring knyttet til båttransport på kroner 100.000,- mellom Høllen - Borøya Skarpøya - Ny-Hellesund omgjøres, slik at inndekning skjer fra disposisjonsfondet og ikke via
premieavviket.
3. Det foreslår at lånerammen til videreformidling gjennom startlån, økes med ytterligere 5 mill.
kroner.
Økonomisjefen redegjorde for saken og besvarte spørsmål.
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Innstilling til Kommunestyret:
Kommunestyret tar 2. tertialrapport 2018 til orientering med følgende endringer i budsjettet:
1. Finansiering av egenbetaling i SFO knyttet til barn med nedsatt funksjonsevne, foreslås dekt
inn ved bruk av disposisjonsfondet i 2018. Kostnadsrammen for dette i 2018 med vedtaket
gjeldende fra 1/10-2018 er beregnet til 55.000 kroner med dagens etterspørsel.
2. Finansiering av fendervegg på kroner 50.000,- mot landsiden knyttet til båtslippen på Vaglen
og kveldskjøring knyttet til båttransport på kroner 100.000,- mellom Høllen - Borøya Skarpøya - Ny-Hellesund omgjøres, slik at inndekning skjer fra disposisjonsfondet og ikke via
premieavviket.
3. Det foreslår at lånerammen til videreformidling gjennom startlån, økes med ytterligere 5 mill.
kroner.

Bakgrunn for saken:
Saksframlegget gir status for kommunens økonomi per 31. august 2018 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 bortsett fra foreslått endring i
punkt 1-3.
Vedlagt saken følger Søgne kommunes avkastningsrapport, gjeldsrapport og 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 3,4 mill.
kroner. I første tertialrapport ble budsjetterte inntekter økt med ca. 2,7 mill. kroner, mens
utgiftsrammen til enhetene ble økt med 12,3 mill. kroner hvor 6 mill. kroner er knyttet til
kommunesammenslåing som finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. Dersom man ser bort
fra engangskostnaden knyttet til kommunesammenslåingen gir dette et korrigert netto
driftsresultat på 0,2 mill. kroner.
I sak om årsmeldingen 2017 ble det vedtatt å øke enhetenes budsjettrammer med netto 8,3 mill.
kroner som følge av overføring av overskudd fra 2017 til 2018 som innebærer at budsjettert
netto driftsresultat reduseres ytterligere til et negativt resultat på rundt 8 mill. kroner. Det
samme gjelder når en tar med bruk av disposisjonsfondet på 6 mill. kroner knyttet til
kommunesammenslåingen som vil redusere netto driftsresultat til totalt minus 14 mill. kroner. I
1. tertialrapport ble det opplyst om nye prognoser fra KLP og SPK som tilsier et positivt
premieavvik på ca. 9 mill. kroner, dette er ikke budsjettert og dette ville styrke netto
driftsresultat med ca. 9 mill. kroner i forhold til budsjett. Dette tilsier at man kan forvente et
negativt resultat rundt 5 mill. kroner.
En må her imidlertid være oppmerksom på at både overføring av overskudd og utgifter til
kommunesammenslåingen er engangskostnader som ikke vil påvirke ressursbruken fremover.
Inntekter og utgifter utenom enhetene:
Frie inntekter:
Frie inntekter består av rammetilskudd og skatt på inntekt og formue og er budsjettert med
582,3 mill. kroner i 2018. I 1. tertial ble det anslått at frie inntekter (skatt og rammetilskudd)
for Søgne kommune var budsjettert noe høyt i forhold til de siste prognosene fra KS. I 1. tertial
var det anslått en reduksjon på 5,6 mill. kroner i forhold til opprinnelig budsjett. Per 2. tertial
ser det fortsatt ut som frie inntekter blir noe lavere enn opprinnelig budsjett, men ikke så mye
som antydet i 1. tertial.
I revidert nasjonalbudsjett ble anslag på kommunenes skatteinntekter redusert med 500 mill.
kroner, lønnsvekstanslaget ble dermed satt ned fra 1,3 til 1,0 prosent. Vi forventer imidlertid at
vår region - på grunn av det dårlige fjoråret-vil kunne ha høyere vekst i skatteinntekter isolert
sett i 2018 enn landet for øvrig. Men det er nasjonal vekst som har betydning da
inntektsutjevningen sørger for at sum skatt og skatteutjevning vil være tilnærmet likt
gjennomsnitt for landet.
Eiendomsskatt
Det er budsjettert med 18,4 mill. kroner i eiendomsskatt i 2018. Når tre terminer er fakturert er
inntektene på rett i overkant av 13,8 mill. kroner, for året som helhet forventer man inntekter
som budsjettert.
Finansinntekter og -utgifter:
Søgne kommunes forvaltningsfond
Avkastningen ved utgangen av 2. tertial var på 1,8 prosent som tilsvarer 3,3 mill. kroner og en
meravkastning på 0,1 prosentpoeng i forhold til referanseindeksen. Dette er noe lavere enn
budsjettert avkastning for hele året som er på 4,3 prosent tilsvarende 7,5mill. kroner. Siden
oppfølgingens start har porteføljen gitt en årlig avkastning på 6,5 prosent. Dette er 1,0
prosentpoeng sterkere enn indeks.
Fondets verdiutvikling har hittil i år vært som følger:

Forvaltningen har vært innenfor rammene i kommunens finansreglement. For ytterligere
informasjon vises det til vedlagt avkastningsrapport for 2. tertial.
Utbytte
Agder Energi AS sin utbyttepolitikk er slik at utbyttet i 2018 baserer seg på resultatet for 2016.
Dette var kjent da budsjettet ble vedtatt, og det foreslås ingen endringer i budsjettet knyttet til
utbytte fra Agder Energi AS. Det er budsjettert med 9,6 mill. kroner i utbytte fra Agder Energi
AS. Men utbyttepolitikken har blitt revidert inneværende år. Dette vil trolig medføre en noe
mer forsiktig utbyttepolitikk.
Søgne kommune hadde ikke budsjettert med utbytte fra Avfall Sør AS. Det vil bli utbetalt et
ekstraordinært utbytte inneværende år på 2,73 mill. kroner til Søgne kommune. Dette ble lagt
inn i 1. tertial.
Renteutgifter/Gjeldsforvaltning
Kommunen har budsjettert med 13 mill. kroner til renteutgifter på kommunens investeringslån
(altså utenom startlån). Periodiserte rentekostnader per
utgangen av andre tertial var 7,4 mill. kroner, som tilsvarer en rente på 2,0 %.
Budsjettert rentekostnad er 2,4 %. Det forventes at renteutgiftene for året blir noe lavere enn
budsjett, men det foreslås ikke å endre budsjettet da Norges Bank satte opp styringsrenten i
september med 0,25 prosentpoeng. Det forventes ytterligere renteøkninger i 2019.
Det er i tillegg budsjettert med ca. 2 mill. kroner i renteutgifter knyttet til startlån.
Kommunestyret vedtok låneopptak på inntil 88 mill. kroner i 2018 for å finansiere nye
investeringer. Etter 1. tertial ble det vedtatt å øke lånerammen med ytterligere 10,1 mill. kroner
til 98,1 mill. kroner. Dette inkluderer kjøp av tomt på 22,7 mill. kroner. I april 2018 ble det tatt
opp 50 mill. kroner i KLP innenfor vedtatt låneramme knyttet til investeringer. I 2017 ble det
benyttet ubrukte lånemidler knyttet til investeringer og ubrukte lånemidler var på ca. 1,9 mill.
kroner ved utgangen av 2017. Dette gjør at gjelden til investeringsformål er økt fra 530,2 mill.
kroner ved årsskiftet til 570,1 mill. kroner ved utløpet av 2. tertial.
Kommunen har bundet renten på 51,5 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 1,2 (skal være mellom 1,0 og 5,0 ihht.
finansreglementet). Dette innebærer at kommunen har relativt kort gjennomsnittlig
rentebinding.
Forvaltningen har vært innenfor rammene i kommunens finansreglement. Kommunens gjeld
knyttet til startlån utgjorde 91,7 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 nye prognoser fra KLP og
SPK tilsier et positivt premieavvik på ca. 9 mill. kroner. Det er kommet nye prognoser i 2.
tertial fra KLP som tilsvarer det som ble rapportert i 1. tertial. Premieavviket beregnes som
differansen mellom hva kommunen faktisk betaler i pensjonspremie i løpet av året og en
aktuarberegnet pensjonskostnad. Dette er forutsatt å gå i null over tid, og er ikke budsjettert.
Det foreslås at prognosene knyttet til premieavvik på ca. 9 mill. kroner i 2018 ikke budsjetteres
brukt i driftsregnskapet, derfor foreslås dette justert under punkt 2 i rådmannens forslag til
vedtak. Grunnen til dette er at vi skal samordne prinsippene i budsjettene fra 2019 ihht. vedtak
i Fellesnemda 19.06.18 (Sak 29/18) som tilsier det skal være samme budsjettforutsetninger
vedrørende premieavvik. Søgne kommune har ikke budsjettert med premieavvik i 2018. Fra
2019 skal premieavviket budsjetteres og det skal avsettes på fond etter samme prinsipp som
Kristiansand. Fondet skal motvirke at likviditeten tappes når akkumulert premieavvik øker.
Status per 31. august for enhetene og situasjonen for budsjettåret 2017:
Nedenfor følger rapportering for de enkelte enhetene:
Administrasjonsavdelingen
Ved utgangen av 2. tertial er administrasjonsavdelingen i balanse. IT-virksomheten har et
merforbruk på 0,5 mill. kroner, men det forventes at IT-virksomheten styres mot balanse ved
årets slutt. Enheten forventes å gå i balanse ved årets slutt.
Enhet for PP-tjeneste
Enheten er i balanse ved utgangen av 2. tertial og på tross av et høyt sykefravær forventes det
budsjettbalanse ved årets slutt.
Nav/Sosial
Ved utgangen av 2. tertial har enheten et merforbruk på rett under 1,9 mill. kroner. Enheten har
et mindreforbruk på kvalifiseringsstønad på 0,25 mill. kroner, mens utgiftene til livsopphold er
2 mill. kroner høyere enn budsjettert for perioden. Enheten har også et merforbruk på
sosialhjelp til flyktninger på over 300.000 kroner (dette merforbruket vil Nav/Sosial få dekket
av kvalifiseringsenheten). På denne tiden i 2017 hadde kontoret 17 nye brukere, hittil i år har
de hatt nærmere 50 nye brukere, eller brukere som ikke har vært i kontakt med Nav på mange
år. Hovedvekten av disse brukerne har enten flyttet fra andre kommuner, de venter på andre
ytelser eller de har levd på annen inntekt/oppsparte midler. Det er ressurskrevende for Nav å få
så mange nye brukere og man ser at de som søker sosialhjelp har større utfordringer enn
tidligere, noe som gjør veien til jobb lengre. Det er vanskelig å si hvordan resultatet blir ved
årets slutt, men signalene tyder på at enheten vil ha et negativt avvik på om lag 2,5-3 mill.
kroner ved årets slutt.

Barnevern
Ved utgangen av 2 tertial så melder barnevernet om et merforbruk på ca. 0,6 mill. kroner. Dette
ses som en følge av avlaster-dommen og høyere utgifter til statlige institusjonsplasser. Totalt
forventer barnevernet at de kommer til å gå med 2 mill. kroner i merforbruk i 2018.
Enhet for barnehager
Ved utgangen av 2. tertial har enheten et korrigert merforbruk på om lag 1,2 mill. kroner. Noe
av grunnen til dette merforbruket kommer av overforbruk på styrket tilbud, det skulle bli satt
ekstra fokus på å få denne ned, men enheten har behov for tettere samarbeid med PPT for å få
dette til. Enheten har fått signaler om at PPT mangler kapasitet til å kunne innfri
forventningene fra barnehage denne høsten.
Ut fra beregning for siste utbetaling av tilskudd til private barnehager i 2018, vil vi få et samlet
merforbruk på 0,7 mill. kroner. I 1. tertial anslo vi dette beløpet høyere, men det er færre barn i
de private barnehagene fra august enn det var på våren.
Pr august har vi hatt samlet utgifter på 1,1 million knyttet til inntektsbasert redusert
foreldrebetaling og gratis kjernetid. Vi har budsjettert 1,3 mill. for hele året. Retten til gratis
kjernetid er utvidet til også å gjelde 3-åringer fra og med høsten 2018. Sannsynligvis innebærer
dette en ytterligere økning de siste månedene av 2018. Ut fra tall pr august har vi nå en
helårsprognose som ligger 0,4 mill. kroner over budsjett.
I forhold til gjestebarn er differansen 300.000 kroner i positiv differanse i forhold til utgifter og
inntekter, men det er budsjettert med en forventet inntjening på 1 mill. kroner. Dette gir en
negativ helårsprognose på 0,4 mill. kroner for 2018 i budsjettet.
Enheten som helhet venter samlet sett å få et merforbruk på ca. 2 mill. kroner ved årets slutt.
Kvalifiseringsenheten
Det er vanskelig å periodisere inntekter og kostnader i kvalifiseringsenheten. Dette skyldes
blant annet at kostnader til sosialhjelp til flytninger er svært vanskelige å forutsi. Disse
kostnadene føres først på Nav/sosial, for deretter å belastes Kvalifiseringsenheten. Ved
utgangen av 2. tertial er merforbruket på dette 323.000 kroner, og man forventer at dette øker
til 0,5 mill. kroner ved årets slutt. Ellers er det vanskelig å si noe om hvordan resultatet blir ved
årets slutt, men enheten forventer å gå 3 mill. kroner i positivt avvik, noe som kommer av
høyere inntekter enn forutsatt.
Nygård skole
Enheten har ved utgangen av 2. tertial et korrigert merforbruk på om lag 1,4 mill. kroner. Det
store merforbruket skyldes som tidligere nevnt krevende elever, ekstra bemanning på enkelt
elever, elever med nedsatt hørsel og økt antall elever på skolen. Enheten har på grunn av økt
antall elever måtte kjøpt inn flere lærebøker, stoler og pulter. Skolen jobber med å redusere
merforbruket, men det er ikke realistisk å klare å gå i balanse ved årets slutt. Skolen estimerer
selv et merforbruk ved årets slutt på 1 mill. kroner. Det er satt i gang tiltak vedrørende
organisering av klasser/trinn og noe redusert bemanning for å oppnå dette.
Skolen har også en utfordring knyttet til tilbud om gratis SFO for elever med nedsatt
funksjonsevne på 5. til 10. trinn. I dag er det 15 barn i denne gruppen som tilhører

kompeanseavdelingen, og av disse går 7 på SFO. Ved gratis SFO forventes det at skolen får en
økning av antall elever på SFO, og dette vil føre til at bemanningen må økes. I tillegg til økt
kostnad til bemanning, er plassmangelen en enda større utfordring. Merkostnad knyttet til
gratis SFO knyttet til 5.-10. trinn med dagens etterspørsel er 55 000,- kroner i 2018 med
vedtaket som er gjeldende fra 1/10-18. Det foreslås at for 2018 dekkes dette inn ved bruk av
disposisjonsfondet. For 2019 innarbeides dette i arbeid med årsbudsjettet, det er beregnet at det
vil koste ca. 38 000,- kroner per år for hver ny bruker av dette tilbudet.
Lunde skole
Ved utgangen av 1. tertial hadde enheten et korrigert merforbruk på om lag 240.000 kroner, og
de meldte at året som helhet vil gå i balanse. I løpet av 2. tertial har merforbruket økt med 1,4
mill. kroner og er totalt sett på 1,6 mill. kroner etter korrigeringer. Nåværende rektor melder at
skolen har et overforbruk på grunn av tiltak for å bedre elevmiljøet. Det er også varslet om
overtallighet for å starte prosessen med å få budsjettet nærmere i balanse. Det er i store trekk
innenfor lønnsbudsjettet det er mulighet for å hente inn overforbruket. Skolen ønsker å nå
budsjettmålene, men vurderer det som en for stor belastning på både elever og lærere å nå
budsjett i løpet av 2018. Enheten syns det er vanskelig å anslå resultatet ved årets slutt, men
håper å kunne redusere merforbruket noe.
Langenes skole
Enheten har ved utgangen av 2. tertial et mindre forbruk på 1 mill. kroner, men av dette er
710.000 overført mindreforbruk fra tidligere år. Skolen jobber aktivt mot å ha en buffer for å
møte fremtidige utfordringer.
Tangvall skole
Ved utgangen av 2. tertial har skolen et merforbruk på om lag 0,6 mill. kroner. På grunn av
misforståelser mellom ledelsen av skolen og ledelsen av sektoren ble det startet opp tre klasser
på 8. trinn selv om budsjetteringsmodellen kun gir to klasser ved det aktuelle elevtallet. Skolen
ber om å få 460.000 kroner til å dekke dette. Videre har skolen tidligere år fått
tilleggsbevilgning for å være velkomstskole for ny bosatte flyktninger i ungdomstrinnet, og
skolen ber om at de også får midler til å dekke denne merkostnaden på 140.000 kroner.
Dersom skolen ikke får nevnte tilskudd forventes et merforbruk på 0,6 mill. kroner.
Tinntjønn skole
Ved utgangen av 2. tertial hadde skolen et korrigert merforbruk på om lag 0,8 mill. kroner, noe
som forklares med flere elever med særlig store utfordringer. Skolen vil jobbe mot
budsjettbalanse og har gjennom høsten inntekter som vil bedre resultatet. Rektor melder
likevel at det kan bli krevende å oppnå balanse i 2018.
Enhet for helsetjenester
Enheten har fått utbetalt prosjektmidler til helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
Prosjektmidlene er øremerket styrking av jordmortjenesten og helsestasjon- /
skolehelsetjenesten, og brukes blant annet til kursing, videreutdanning, overvektprosjekt og
lønn. Ubrukte prosjektmidler søkes overført til 2019. Totalt sett forventer enheten å gå i
balanse ved årets slutt.
Enhet for institusjonstjenester

Ved utgangen av 2. tertial har enheten et korrigert merforbruk på 2,5 mill. kroner, av disse
kommer i overkant av 0,5 mill. kroner av lavere oppholdsbetaling enn budsjettert. Videre
melder enheten at de fra mai har hatt en ressurskrevende bruker over 67 år som krever mer enn
grunnbemanningen ved avdelingen, noe som forklarer 0,5 mill. kroner av enhetens merforbruk.
Enheten har også hatt et høyt sykefravær i år og har hatt høyere kostnader i den forbindelse.
Videre melder enheten om stor press på tjenesten og stadig nye utfordringer. Enhetsleder har
også hatt behov for bistand for å holde driften i gang under endringene i lederkabalen og har
ansatt en tidligere avdelingsleder som rådgiver fra begynnelsen av året, enheten har ikke
budsjettmidler til denne stillingen. Enheten ser ikke det som mulig å gå i balanse ved årets slutt
og forventer et negativt resultat i overkant av 2 mill. kroner.
Enhet for hjemmetjenester
Enheten har et koordinert merforbruk ved utgangen av 2. tertial på om lag 300.000 og det
styres mot balanse ved årets slutt. Driften til hjemmetjenesten er til dels uforutsigbar, antall
tjenestemottagere og behov endres fortløpende, slik at det er vanskelig å gi ett års estimat.
Enhet for livsmestring
Ved utgangen av 2. tertial kan det se ut som enheten har et mindreforbruk på 3,3 mill. kroner,
dette er ikke reelt. Vi har en pågående sak med Lillesand kommune. Det har blitt holdt igjen
flere fakturaer, i tillegg har det kommet en ekstra faktura på i overkant av en mill. kroner.
Søgne kommune har valgt å avslutte en avtale om kjøp av omsorgstjenester med eksternt firma
for selv å drifte tjenestene. Ettersom de nye omsorgsboligene i Nygårdshaven ikke er ferdige
enda, må man ha flere små enheter med nattevakt, noe som øker driftsutgiftene. I tillegg er det
mer kostbart med individuell tilrettelegging i en overgangsfase i forhold til hvordan det ble
drevet før.
Enheten har nylig fått en ny bruker som må følges opp med vedtak på ca. 1,5 årsverk. Det gis
også ekstra avlastning til unge personer som venter på bygging av omsorgsleiligheter, disse er
nå over 18 år og foresatte krever tiltak frem til ferdigstillelse av omsorgsleiligheter.
Innenfor rusarbeidet er mye av det kommunale arbeidet basert på tilskuddsmidler fra Staten.
Her er det nå gitt signaler om at dersom ikke kommunen får sin egenandel inn i
fastlønnsbudsjettet for 2019 så må tilskuddsmidler pålydende 2,7 mill. kroner betales tilbake.
Dette kommer man tilbake til i årsbudsjett/økonomiplan.
For året som helhet forventes det at enheten kommer til å få et negativt merforbruk på om lag 2
mill. kroner, men det er usikkerhet knyttet til saken med Lillesand kommune.
Kultur
Enheten er i balanse og det forventes balanse ved årets slutt.
Enhetens 18 år gamle kjølevifte begynner å bli lekk og ganske ustabil. Det vil koste enheten
nærmere 70.000 kroner å skifte denne ut, og de ber om å få disse midlene i tertialrapporten for
2. tertial. Rådmannen finner ikke rom for dette og ber enheten om å prioritere dette innenfor
den opprinnelige rammen, eventuelt bruke deler av de overførte midlene fra 2017 til dette
formålet.
Ingeniørvesenet rammeområdet og selvkostområde

Innenfor rammeområdene i Ingeniørvesenet er det et merforbruk på om lag 0,4 mill. kroner ved
utgangen av 2. tertial. Dette skyldes blant annet merforbruk på strøm, lavere inntekter i
småbåthavna og høyere kostnader til veglys enn budsjettert. Det er usikkerhet knyttet til
kostnadene til brøyting og strøm, men området forventes å gå i balanse ved året slutt.
Innenfor selvkostområdene er det ved utgangen av 2. tertial et mindreforbruk på om lag 0,8
mill. kroner. Dette kommer av merinntekter på tilkoblingsgebyr avløp og mindreforbruk i
forhold til entreprenørkostnader. Mer- eller mindreforbruk innenfor selvkostområdene vil ved
årsavslutningen tas eller avsettes til fond.
Arealenheten
Ved utgangen av 2. tertial har enheten om lag 0,8 mill. kroner i mindreforbruk. Dette kommer
i hovedsak av vakanser i enheten og overførte midler fra 2017. Enheten jobber mot balanse ved
årets slutt.
Eiendomsenhet
Ved utgangen av 2. tertial er eiendomsenheten i balanse. Det er likevel usikkerhet knyttet til
strømkostnadene. Enheten ble i 1. tertial tilført 1,2 mill. kroner knyttet til strøm, men det var
mindre enn det reelle merforbruket på dette tidspunktet. Det forventes at enheten jobber mot
budsjettbalanse ved årets slutt.
Felles omsorg
Alle refusjonsinntekter knyttet til ressurskrevende brukere legges inn på denne enheten,
samtidig som alle utgiftene er lagt til driftsenhetene. Dersom man får en mer inntekt innen
dette området vurderes det budsjettregulert til den enheten som er tilsvarende merutgifter.
Felles omsorg forventes å gå i balanse ved årets slutt.
Felles teknisk
Det forventes budsjettbalanse ved årets slutt.
Felles oppvekst
Utgiftene til felles oppvekst er alltid litt vanskelige å anslå, men i utgangen av 2. tertial er det
estimert at spesialundervisning til elever i private skoler kommer til å ende på 6,9 mill. kroner,
noe som betyr et merforbruk på 1,3 mill. kroner ved årets slutt. Økning med 1,3 mill. kroner fra
2017, var vanskelig å forutse for oss. Skoleskyss ser ut til å ende i balanse, eventuelt med et lite
mindreforbruk. Det samme gjelder for kostnaden til gjesteelever. Selv med et stort merforbruk
på spesialundervisning til elever i private skoler styrer felles oppvekst mot balanse ved årets
slutt.

Øvrige ansvar sentraladministrasjonen

Enheten har merforbruk på noen områder og mindreforbruk på andre, men har totalt sett et lite
merforbruk på rett over 100.000 kroner ved utgangen av 2. tertial.
Det er flere usikkerheter knyttet til resultatet ved årets slutt. Blant annet ligger budsjettert
kostnad ved årets lønnsoppgjør her. Lønnsoppgjørene innen kapittel 3 og 5 er ikke ferdig
forhandlet, men det forventes at dette løses innenfor budsjett. Politisk virksomhet har ved
utgangen av 2. tertial et merforbruk på 0,6 mill. kroner, denne forventes økt til 0,9 mill. kroner
ved årets slutt. Videre er budsjettet til andre religiøse formål budsjettert om lag 0,5 mill. kroner
for lavt. I 1. tertial ble det avsatt 6. mill. kroner fra disposisjonsfondet som skulle bli fordelt ut
over på de enhetene som har behov for midler i forbindelse med blant annet delprosjektene i
kommunesammenslåingen. Hovedtyngden av disse delprosjektene har oppstart høsten 2018.
Det forutsettes at denne avsetningen holder.
Det er til nå bokført 0,6 mill. kroner i utgifter til juridisk bistand, mens budsjettet for hele året
er på 110.000 kroner. Det vil fortsatt påløpe utgifter til juridisk bistand i forbindelse med en
varslingssak. Det legges i utgangspunktet til grunn at disse utgiftene kan dekkes innenfor
eksisterende ramme, men de kan gi et merforbruk.
2. INVESTERINGSBUDSJETTET
Status og prognoser for investeringsprosjekter:
I opprinnelig budsjett for 2018 er det budsjettert med investeringer på til sammen 168,3 mill.
kroner. Netto vedtatte økte investeringer siden opprinnelig budsjett er på 31 mill. kroner, totalt
199,3 mill. kroner. I tillegg er det foreslått å øke investeringsrammen knyttet til ny barnehage
på Leireheia med 19 millioner. Ved utgangen av august var det investert ca. 62,7 mill. kroner,
mens nytt anslag på samlede investeringer i 2018 er på 119,3 mill. kroner. Dette innebærer at
årets investeringer er doblet i forhold til 2017, da ble det investert 58 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 det til tabell på neste side.

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
overførte ca. 15 millioner kroner fra 2017. I tillegg har kommunen i løpet av 2018 fått 2,3
millioner kroner i ekstraordinære innfrielser som kan tildeles på nytt. Det vil si at kommunen i
2018 har hatt ca. 27, 3 mill. kroner i startlånmidler.
Per august 2018 har kommunen mottatt 30 søknader hvorav 10 stk. har fått innvilget sin
søknad. Dette utgjør ca. 38 millioner kroner i avslag og ca. 23,3 millioner kroner i innvilget
startlån. Ved utgangen av andre tertial var det utbetalt lån for 6,7 mill. kroner i 2018. I tillegg
er det gitt forhåndstilsagn på 16,6 mill. kroner til startlån som foreløpig ikke er utbetalt.
Kommunen har igjen ca. 4 millioner kroner til tildeling. Det foreligger flere søknader som nå
ligger til behandling. På dette grunnlag søkes det derfor om ytterligere 5 millioner kroner i
startlånmidler. Rådmannen foreslår at lånerammen økes med ytterligere 5 mill. kroner for
videreformidling gjennom startlån.

Rådmannens merknader:
Det er utfordringer knyttet til utgiftsøkning i enhetene hvor det er flere enheter som har et
merforbruk per 2. tertial. Det har vært en positiv utvikling og merforbruket i enhetene er
redusert fra ca. 7 mill. kroner per 1. tertial til et merforbruk på ca. 3,9 mill. kroner per 2. tertial.
Men flere enheter rapporterer at det vil bli krevende å oppnå budsjettbalanse. Rådmannen
legger til grunn at disse så langt som mulig gjennomfører tiltak for å tilpasse driften til
budsjettrammene.
Vedrørende kommunesammenslåingen ser vi fortsatt utfordringer knyttet til ressurser. Mange
av delprosjektene har nå startet opp og mange av dem skal ferdigstilles før 2019. Det er
utfordrende å gjøre en god prosess samtidig som kommunen skal driftes effektivt. Det er en
fare for at ressursknapphet kan medføre overarbeidede og utslitte medarbeidere.
Siden 2. tertialrapport behandles så sent på året anser vi denne tertialrapporten som en
statusrapport og det foreslås ikke å endre bevilgningene bortsett fra punkt 1-3 i rådmannens
forslag til vedtak.
Med forutsetningene lagt til grunn i 2. tertial, tilsier dette at man kan forvente et negativt
resultat på noen millioner kroner ved utgangen av året. Det er derfor viktig at det arbeides godt
med økonomiplanen for 2019-2022 for å tilpasse budsjettrammene også sett opp mot Nye
Kristiansand.

Vedlegg
1 Avkastningsrapport Søgne kommunes forvaltningsfond per 2.
tertial
2 Gjeldsrapport 2. tertial 2018
3 Oppfølging av vedtak - kommunestyret - fra 16.05.18 - 31.08.18
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MARKEDSKOMMENTAR
Andre tertial 2018

3

Aksjemarkedet
I første tertial i år så vi store svingninger i aksjekurser
verden over og økt frykt blant investorer som var redd
den langvarige oppgangsperioden som vi har bak oss
gikk mot en slutt.
Andre tertial har derimot vært mindre volatil og vi har
hatt solid oppgang både i verdensindeksen og her
hjemme på Oslo Børs hvor Hovedindeksen har nådd nye
rekordhøyder: For første gang har vi fått en sluttnotering
for Hovedindeksen på over 900 poeng.
På den annen side har det være store utfordringer i
fremvoksende markeder. Hittil i år er MSCI Emerging
Markets indeksen ned -5,9% målt i norske kroner.
Frykten for en langvarig handelskrig har ført til svekkede
valutakurser og fallende aksjemarkeder. Svakere
valutakurs fører til at flere av de fremvoksende landene
får høyere gjeldsbelastning som følge av at de har tatt
opp lån i dollar.

Utvikling i aksjemarkedet
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Utvikling i rentenivå

3

I første tertial tiltrådde Jerome Powell som ny sentralbanksjef i
den amerikanske sentralbanken FED. Siden da har han økt
styringsrenten med 25 basispunkter ved to anledninger og i
dag er den amerikanske styringsrenten på 2 prosent. Markedet
priser inn ytterligere én renteøkning på i desember.
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Styringsrenten i utvalgte land

I Norge forventer de fleste at Øystein Olsen øker
styringsrenten ved rentemøtet 20. september til 0,75 prosent.
Dette vil være første gang siden mars 2016 at vi får
renteendring, og første gang på syv år at renten heves. Tall fra
Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita viser at 325 000
unge mellom 20-39 år aldri har opplevd renteoppgang på
boliglånet.
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Den europeiske sentralbanken (ECB) har så langt i år ikke gjort
noen endringer i styringsrenten. ECB har formidlet at de ikke
gjør noe med styringsrenten før i 2019, men at de ønsker å
avvikle obligasjonskjøpsprogrammet i løpet av året.
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Kredittmarkedet
Vi har hatt fallende kredittpåslag siden januar 2016 og
frem til januar 2018. Siden da har rentene begynt å
krype oppover igjen. Nedgangen var størst i obligasjoner
med lavere rating, og på tilsvarende vis har oppgangen
nå vært størst i obligasjoner med lavere rating.
Kredittpåslagene er likevel lave i et historisk perspektiv.
De lange statsrentene har også økt i flere land. Den
amerikanske 10-åringen ligger nå oppunder 3 prosent,
opp fra 2,4 prosent ved starten av året.

Valuta
Det har vært store bevegelser i kronekursen så langt i år, og
da særlig mot dem amerikanske dollaren. Kronen styrket seg
kraftig i januar før markedsuro i februar førte til at kronen
svekket seg da investorer flyktet til den amerikanske dollaren
som ansees som verdens tryggeste valuta. Videre i tertialet
bidro høyere oljepris til appresiering av kronen mot dollar, og
ved utgangen av første tertial hadde kronen styrket seg med
nesten 2 prosent. I samme periode styrket kronen seg også
noe mot euro og britiske pund.
I andre tertial styrket den amerikanske dollaren seg betydelig.
Hovedgrunnen til dette er dens stadig økende rentedifferansen
mellom USA og Europa og at tiltroen på fremtidige
renteøkninger i USA har økt. Dette samtidig som det har
kommet sterke makrotall har ført til en sterkere dollar. For
oljeeksporterende land som Norge er dette gode nyheter all tid
råvaren er priset i dollar. For mange fremvoksende økonomier
er nyheten verre og EM-aksjer har fått en knekk i lys av
styrkede dollaren.

PORTEFØLJEN
Andre tertial 2018

Porteføljesammendrag:
Porteføljens prestasjoner
•

Per 31. august 2018 var markedsverdien av Søgne kommunes portefølje MNOK 183,8. Hittil i år har porteføljen gitt en
avkastning på 1,8 prosent, som tilsvarer en meravkastning på 0,1 prosentpoeng.

•

Siden oppfølgingens start har porteføljen gitt en årlig avkastning på 6,5 prosent. Dette er 1,0 prosentpoeng sterkere enn
indeks.

•

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

•

Den norske aksjeporteføljen har hittil i år gitt en avkastning på 12,1 prosent. Dette tilsvarer en meravkastning på 1,6
prosentpoeng.

•

DI Norske Aksjer Inst II har gitt en avkastning på 9,3 prosent, tilsvarende en mindreavkastning på 1,3 prosentpoeng.

•

Arctic Norwegian Equities II har gitt en avkastning på 13,1 prosent, tilsvarende en meravkastning på 2,6 prosentpoeng.

Porteføljesammendrag:
Porteføljens prestasjoner
•

Globale aksjer forvaltes av Ardevora og Sector ved utgangen av andre tertial 2018. Den globale aksjeporteføljen har
hittil i år gitt en avkastning på 4,6 prosent. Dette tilsvarer en mindreavkastning på 1,3 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 -1,7 prosent, mot fondets referanseindeksindeks på 5,0 prosent.

•

Ardevora Global har hittil i år levert en avkastning på 10,7 prosent, mot fondets referanseindeksindeks på 4,8 prosent.

•

Det har vært store bevegelser i kronekursen så langt i år, og da særlig mot dem amerikanske dollaren. Den

•

Aktivaklassen aksjer i fremvoksende markeder består av TT Emerging Markets som kom inn i porteføljen i juni på
bekostning av Aberdeen Global EM SRI. TT Emerging Markets har siden det ble tatt inn i porteføljen levert en avkastning
på -1,5 prosent, mot indeksavkastning på -0,1 prosent.

•

Aberdeen Global EM SRI leverte en avkastning på -11,6 prosent i 2018 frem til fondet ble solgt ut i juni.

valutasikrede indeksen har hittil i år gitt en avkastning som er 1,0 prosentpoeng svakere enn den åpne indeksen.
Kommunen har følgelig tapt på å valutasikre deler av aksjeporteføljen sin i hittil i år.

Porteføljesammendrag:
Porteføljens prestasjoner
•

Porteføljen av norske obligasjoner består av fondet DNB Obligasjon III.

•

Aggregatet norske obligasjoner har hittil i år gitt en avkastning på 1,2 prosent, mot indeksavkastning på 0,1
prosent.

•

Pengemarkedsporteføljen forvaltes av Holberg gjennom fondet Holberg Likviditet. Hittil i år har aggregatet
gitt en avkastning på 0,9 prosent noe som tilsvarer en meravkastning på 0,6 prosentpoeng.

•

Det er viktig å være klar over at referanseindeksene på norske renter 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.

•

Eiendomsaggregatet forvaltes av Aberdeen Eiendomsfond Norge. Hittil i år har fondet levert en avkastning
på 3,3 prosent.

Porteføljesammendrag:
Porteføljens prestasjoner
•

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

•

Globale obligasjoner har hittil i år gitt en samlet avkastning på -0,5 prosent, mot indeksavkastning på -0,4
prosent.

•

BlueBay Investment Grade Global Agg har levert en avkastning på -0,5 prosent, som er marginalt svakere enn
indeksavkastning.

•

PIMCO Global Bond Fund ESG har hittil i år levert en avkastning på -0,5 prosent, tilsvarende en
mindreavkastnig på 0,1 prosentpoeng.

Porteføljesammendrag:
Etikk
Ifølge finansreglementet til kommunen skal det investeres i fond innenfor UCITS-regelverket og fond
som følger Statens Pensjonsfond Utland (SPU) sitt etiske regelverk eller tilsvarende internasjonale
retningslinjer.
Av porteføljens 10 forvaltere ved utgangen av 31.08.2018 har alle signert på FN-støttede ‘Principles
for Responsible Investment’ (PRI), eller følger SPU. PRI består av et nettverk av signatarer som har
som mål å forstå hvilke konsekvenser investeringer har på miljø-, samfunn- og styringsrelaterte
utfordringer (ESG) og støtter medlemmene med å implementere løsninger til disse utfordringene i
investerings- og eierskapsbeslutninger.
Det kan også nevnes at kommunen i løpet av høsten 2017 investerte i en andelsklasse i PIMCO som
har opprettet et eget ESG filter utover nevnte PRI.

Porteføljesammendrag:
Absolutt avkastning
•

Porteføljens markedsverdi ved inngangen til 2018 var på MNOK 180,7. Ved utgangen av andre tertial var
markedsverdien MNOK 183,8. Porteføljen har hatt en verdiøkning på MNOK 3,3.

•

Pengemarked har hatt en verdiendring på MNOK 0,1, globale obligasjoner på MNOK -0,3 og norske
obligasjoner på MNOK 0,6.

•

Norske aksjer har hatt en verdistigning på MNOK 1,3. Globale aksjer og globale aksjer i fremvoksende
markeder har hatt en verdiendring på henholdsvis MNOK 1,5 og MNOK -0,5.

•

Eiendom har hatt en verdistigning på MNOK 0,6.

•

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

Porteføljesammendrag:
Relativ avkastning
Porteføljen har levert meravkastning i 4 av 8 måneder hittil i
2018, og i 62 av 92 måneder siden oppfølgingens start i 2011,
noe som innebærer en konsistens på 67,4 prosent.
Porteføljens meravkastning i 2018 kan relateres til positivt
allokeringsbidrag, seleksjonsbidraget har vært marginalt
positivt. 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. Det positive seleksjonsbidraget skyldes at
forvalterne samlet sett har levert meravkastning sammenlignet
med sine referanseindekser.
Interaksjon fanger opp bidraget som ikke kun kan tilskrives
allokerings- og seleksjonsbidraget. Det negative
interaksjonsbidraget skyldes at man har vært undervektet i
aktivaklasser som har levert meravkastning eller overvektet i
aktivaklasser som har gitt mindreavkastning sammenlignet
med indeks.

Allokering mot strategi
Markedsverdi

Strategi

Avvik fra
strategi i %

i MNOK

i%

Min

Mål

Maks

Norske aksjer

9,4

5,1 %

3%

5%

7%

0,1 %

Globale aksjer

33,6

18,3 %

14 %

18 %

22 %

0,3 %

3,7

2,0 %

0%

2%

4%

0,0 %

Norske obligasjoner

51,4

28,0 %

15 %

30 %

50 %

-2,0 %

Globale obligasjoner

54,9

29,9 %

15 %

30 %

50 %

-0,1 %

Pengemarked/bankinnskudd

12,8

6,9 %

0%

5%

32 %

1,9 %

Eiendom

18,0

9,8 %

0%

10 %

15 %

-0,2 %

183,8

100,0 %

Aksjer i fremvoksende
markeder

Totalportefølje

100,00 %

Kommunen ligger innenfor de strategiske rammene for alle aktivaklasser per 31.08.2018.

Risiko:
Stressing av porteføljen
Det totale verdifallet som følge av en stresstest med
de definerte parameterne gitt dagens allokering er
på MNOK 24,3.
For strategien er det beregnede verdifallet MNOK
23,9.
Stresstesten tar ikke hensyn til eventuelle
korrelasjonseffekter mellom aktivaklassene.

Stresstest (tall i MNOK)
Verdiendring som følge av
Verdiendring som følge av
Verdiendring som følge av
Verdiendring som følge av
Verdiendring som følge av
kroner

2 % skift i rentekurven
20 % fall i globale aksjer
30 % fall i norske aksjer
12 % fall i eiendom
10 % styrking av norske

Verdiendring totalporteføljen
Verdiendring totalporteføljen (i %)

Allokering

Strategi

-10,1
-7,5
-2,8
-1,8

-10,1
-7,4
-2,8
-1,8

-2,1

-1,8

-24,3
-13,2 %

-23,9
-13,0 %

Totalporteføljen og enkeltmandater
8%
6%

6,1 %

5,7 %

5,7 %

4%
2%
0,2 %

0,5 %

1,0 %

0,2 %

1,4 %

1,6 %

0,4 %

0%
-2%

-1,1 %

-0,2 %

-0,3 %

-4%
-4,7 %

-6%
-8%

-8,6 %

-10%
T1 - 18
Globale aksjer

Aksjer i fremvoksende markeder

T2 - 18
Globale obligasjoner

Norske aksjer

Norske obligasjoner

Pengemarked Norge

Eiendom

Totalportefølje

Totalporteføljen

Søgne kommune

Nøkkeltall siden start
183 787

Markedsverdi (TNOK)

Standardavvik - Portefølje*

2,7%

Tracking Error*

1,5%

Avkastning - Portefølje*

6,5%

Standardavvik - Indeks*

2,4%

Info. Ratio

0,59

Avkastning - Indeks*

5,5%

Beta

0,96

Sharpe Ratio

2,07

Differanse

1,0%

Forklaringsgrad

0,69

Konsistens

67,4%

* Gjennomsnitt pro anno

Porteføljevekst siden start

Porteføljens akkumulerte meravkastning siden start
8,0%

180

6,0%

160

4,0%
140
2,0%
120
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Portefølje

Portefølje

August 2018

8
20
17
0

2
20
15
1

20
14
0

20
12
0

70
7
20
1

20

20
1

20
1

Indeks

8

-4,0%
15
11

80
40
3

-2,0%

20
7

100

4

0,0%

Avkastningsoversikt I

Søgne kommune

Aktivaallokering
Markedsverdi
Norske Aksjer

i NOK

Strategisk fordeling
i%

Min

Avvik

Normal

Max

i%

Norske Aksjer

9 385 962

5,1

3,0

5,0

7,0

0,1

Globale Aksjer

33 612 467

18,3

14,0

18,0

22,0

0,3

3 729 548

2,0

0,0

2,0

4,0

0,0

Pengemarked Norge

12 760 527

6,9

0,0

5,0

32,0

1,9

Norske Obligasjoner

51 389 668

28,0

15,0

30,0

50,0

-2,0

Globale Obligasjoner

54 871 100

29,9

15,0

30,0

50,0

-0,1

Eiendom

18 037 476

9,8

0,0

10,0

15,0

-0,2

183 786 748

100,0

Aksjer Fremv. Markeder

Sum

Avkastning hittil i år mot indeks
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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

aug

Hittil i år

Indeks

Forskjell

18,0

0,0

0,0

1,8

0,1

0,0

1,2

0,1

0,0

3,3

3,3

0,0

4,8

-0,7

-0,8

0,0

6,8

4,7

0,8

0,8

2,0

14,1

10,6

3,5

Ardevora Glob SRI

17,4

-0,5

-0,4

-1,5

2,4

4,3

-1,0

1,4

5,8

10,7

4,8

5,9

BlueBay IG Glob Agg

27,6

0,6

-0,7

0,7

-0,3

-0,4

-0,2

0,3

-0,4

-0,5

-0,4

0,0

4,6

0,4

1,4

-2,2

7,0

0,0

0,1

0,6

1,9

9,4

10,6

-1,1

DNB Obl (III)

51,4

-0,1

-0,1

0,2

0,2

0,5

0,0

-0,1

0,5

1,2

0,1

1,1

Holberg Likv

12,8

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,9

0,3

0,6

PIMCO Glob Bond Fund ESG

27,3

-0,5

-0,5

0,7

-0,5

0,1

0,1

0,0

0,1

-0,5

-0,4

-0,1

Sector Glob Eq Kernel H2N

Aberdeen Eiendomsfond
Arctic Norw Value Creation

Danske Inv Norske Aksjer II

sep

okt

nov

des

16,2

1,4

-4,3

-2,4

3,1

2,1

-0,8

0,4

-0,9

-1,6

5,0

-6,5

TT Emerging Markets

3,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-1,6

2,5

-2,3

-1,5

-0,1

-1,4

(Avsl.) Aberdeen Gl EM SRI

0,0

0,7

-2,0

-4,4

1,1

-2,5

-4,8

0,0

0,0

-11,6

-7,5

-4,0

183,8

0,2

-1,3

-0,2

1,7

1,6

-0,3

0,5

1,1

3,3

0,1

-0,7

-0,1

0,9

0,9

-0,2

0,3

0,6

1,8

1,7

0,1

-0,1

-0,6

-0,2

0,8

0,6

0,0

0,6

0,6

Totalportefølje MNOK
Totalportefølje (%)
Referanseindeks (%)
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SØGNE KOMMUNE
Gjeldsrapport 2. tertial 2018

GJELDSPORTEFØLJEN

Nøkkeltall
•

Per 31.08 var kommunens lånevolum
MNOK 570,1.

•

Porteføljen bestod per utgangen av
tertialet av 15 lån.

•

Kommunen har 1 derivatavtale med
Nordea på MNOK 31,3.

•

Gjennomsnittlig løpetid til forfall var
16,53 år ved utgangen av andre tertial.

•

Andel lånevolum med flytende rente var
48,5 %.

•

Durasjon i gjeldsporteføljen var 1,20.

Lån (L)
Rentekompensasjonsordninger
Netto rentebærende gjeld
Antall lån
Swapvolum
Gjennomsnittlig kredittmargin i forhold til NIBOR (Estimat)
Finansielle instrumenters andel av total gjeld
Påløpte renter hittil i år
Periodens rentekostnad
Gjenværende løpetid til forfall (gj.snitt)
25 % < Andel lån med rentebinding 1 år frem i tid og over (fast rente) < 70%
Andel lån med renteforfall innen 12 måneder (flytende rente)
Finansieringsforfall innenfor 12 måneder, %
Finansieringsforfall innenfor 12 måneder, MNOK
Største lånegiver
Største lånegivers andel av total gjeld
Enkeltlån
Ubenyttende finansieringsfullmakter (MNOK)
Eiendelenes vektede løpetid
Beregnet minsteavdrag
1< Durasjon i normalporteføljen < 5 **
Markedsverdi av gjeldsporteføljen
Urealisert gevinst (+)/tap (-) (mer-/mindreverdi)
Tapspotensial (renten stiger med 1%-poeng)

31.08.2018
31.12.2017
570,1
530,2
104,6
104,6
465,5
425,6
15
14
31,3
32,5
0,19 %
0,18 %
5,5 %
6,1 %
7,4
12,1
2,0 %
2,2 %
16,53
18,28
51,5 %
40,5 %
48,5 %
59,5 %
0,0 %
0,0 %
0,0
0,0
Kommunalbanken Kommunalbanken
71,1 %
77,6 %
28,2 %
31,2 %
33,4
33,4
32,4 år
32,4 år
19,52
19,52
1,20
1,10
573,7
535,8
-3,6
-5,6
2,8
3,2

Resultat
•

•

Periodiserte rentekostnader per
utgangen av andre tertial var MNOK
7,4, som tilsvarer en rente på 2,0 %.
Budsjettert rentekostnad var 2,4 %.
Referanserenten er på 1,9 %.
Referanserenten har tilsvarende
renteforfallsstruktur som kommunens
referanseportefølje.

31.08.2018

Budsjett 2018

Rentekostnader periodisert (MNOK)

7,4

13,0

Rentekostnader (%)

2,0 %

2,4 %

Faktisk

Referanse

2,0 %

1,9 %

Sammenliknet med
referanseindeks

Rentekostnad mot referanserenten
•
•

Grafen viser utvikling i periodisert
rentekostnad mot referanserenten.
Historisk rentekostnad avviker fra
referanserenten grunnet
rentebytteavtaler og fastrentelån
inngått på tidspunkt hvor rentenivået
var høyere enn dagens rentenivå.
Over tid vil faktisk rentekostnad
nærme seg referanserenten.

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

Faktisk - periodisert
Referanse

Porteføljesammendrag
•
•

•

•

•

Tabellen viser renteprognoser for kommunen for
budsjettperioden 2018 – 2021.
Det er tatt utgangspunkt i avledede fremtidige
renter fra rentekurven per 31.08, samt
budsjetterte avdrag og låneopptak, for for å
utarbeide en prognose over rentekostnader
frem til 2021.
Det er utledet prognoser for tre ulike
rentescenario, hvor basis scenario er det mest
sannsynlige utfallet.
Ut i fra dette ser vi at rentekostnadsprognosen
ligger under budsjett for 2018 og 2019, men
over budsjett for 2020-2022.
Se også grafisk fremstilling neste side.

2018

2019

2020

2021

Basis scenario

11,5

14,8

21,0

24,9

Budsjett

13,0

17,0

20,0

22,0

Høyt scenario

12,1

24,0

39,4

49,1

Lavt scenario

11,2

11,6

14,5

15,9

Renteprognose 2018-2022
Basis scenario

60,0

Høyt scenario

Lavt scenario

Budsjett

50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
2018

2019

2020

2021

2022

Rentebindingsforfall
•

•

Tabellen viser at kommunen ligger
noenlunde på strategi når det gjelder
rentebindinger.
Søylediagrammet på neste slide gir en
grafisk fremstilling av
renteforfallsstrukturen for
gjeldsporteføljen, samt
referanseporteføljens renteforfallsstruktur.

Fra
31.08.2018

30.11.2018

Virkelig
257,0

Referanse
285,1

Virkelig%
45,1%

30.11.2018

31.08.2019

19,6

0,0

3,4%

31.08.2019

31.08.2020

100,5

57,0

17,6%

10,0%

31.08.2021

25,5

57,0

4,5%

10,0%

31.08.2022

59,3

57,0

10,4%

10,0%

31.08.2023

50,0

57,0

8,8%

10,0%

31.08.2030

26,9

57,0

4,7%

10,0%

570,1

570,1

94,5%

100,0%

31.08.2020
31.08.2021
31.08.2022
31.08.2023

Til

Total volum:

Strategi%
50,0%

Rentebindingsforfall
70%
60%

Renferanseportefølje

Faktisk portefølje

50%
40%
30%
20%
10%
0%
< 3 mnd

>= 3 mnd < 1 år

>= 1 år < 2 år

>= 2 år < 3 år

>= 3 år < 4 år

>= 4 år < 5 år

>= 5 år < 10 år

Aktiviteter hittil i år
Långiver

Dato

Beløp

Rente

Forfall

Kom m entar

KLP

25.04.2018

50 000 000

2,21 %

25.04.2023

Opptak av nytt lån

Finansreglement
Finansreglement:

Status:

Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding
(durasjon – vektet rentebindingstid) på samlet
rentebærende gjeld skal til en hver tid være
mellom 1 og 5 år.

Durasjon på gjeldsporteføljen var på 1,20 per
31.08, og ligger dermed innenfor bestemmelsene
i finansreglementet.

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 51,5 % med fast
rente per 31.08 og ligger dermed innenfor
bestemmelsene i finansreglementet.

Risikosituasjon:
Faktisk allokering
Balanse %

Balanse MNOK

Endrings
parameter

Gjeld med p.t./flytende rente

48,5 %

276,6

2,0 %

Gjeld med fast rente

51,5 %

293,5

Samlet bruttogjeld

100,0 %

570,1

Pengemarked

6,9 %

12,8

2,0 %

0,10

0,0

0,0 %

Norske omløpsobligasjoner

28,0 %

51,4

2,0 %

2,32

-2,4

-1,3 %

Globale omløpsobligasjoner

29,9 %

54,9

2,0 %

6,97

-7,6

-4,2 %

Norske aksjer

5,1 %

9,4

-30,0 %

-2,8

-1,5 %

Globale aksjer

18,3 %

33,6

-20,0 %

-6,7

-3,7 %

Aksjer i fremvoksende markeder

2,0 %

3,7

-20,0 %

-0,7

-0,4 %

Eiendom

9,8 %

18,0

-10,0 %

-1,8

-1,0 %

21,1

-10,0 %

-2,1

-1,1 %

-24,3

-13,2 %

Aktiva

Valuta
Langsiktige finansielle aktiva
Mulig tap vil utgjøre :

100,0 %

183,8

Durasjon

Beregnet tap
MNOK

Beregnet tap %

-5,5
-5,5

-30,6

Risikosituasjon:
Strategisk allokering
Balanse %

Balanse MNOK

Endrings
parameter

Gjeld med p.t./flytende rente

50,0 %

285,1

2,0 %

Gjeld med fast rente

50,0 %

285,1

Samlet bruttogjeld

100,0 %

570,1

Pengemarked

5,0 %

9,2

2,0 %

0,10

0,0

0,0 %

Norske omløpsobligasjoner

30,0 %

55,1

2,0 %

2,32

-2,6

-1,4 %

Globale omløpsobligasjoner

30,0 %

55,1

2,0 %

6,97

-7,7

-4,2 %

Norske aksjer

5,0 %

9,2

-30,0 %

-2,8

-1,5 %

Globale aksjer

18,0 %

33,1

-20,0 %

-6,6

-3,6 %

Aksjer i fremvoksende markeder

2,0 %

3,7

-20,0 %

-0,7

-0,4 %

Eiendom

10,0 %

18,4

-10,0 %

-1,8

-1,0 %

18,4

-10,0 %

-1,8

-1,0 %

-24,0

-13,1 %

Aktiva

Valuta
Langsiktige finansielle aktiva
Mulig tap vil utgjøre :

100,0 %

183,8

Durasjon

Beregnet tap
MNOK

Beregnet tap %

-5,7
-5,7

-29,7

Risikosituasjon:
Kommentar
Det totale verdifallet som følge av en stresstest med de definerte parameterne gitt dagens
allokering er på MNOK -30,6. Herunder kommer et beregnet tap på MNOK -6,2 for
kommunens passiva som følge av at renten øker.
Dersom porteføljen hadde vært allokert i henhold til strategi er det totale verdifallet som
følge av en stresstest med de definerte parameterne på MNOK -28,8.
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.

MARKEDSUTVIKLING
Første tertial 2018

Rentekurven

Rentekurven 2018
2,750

1,250
0,750

3 m 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år

Anslag på styringsrente
2,5
2
1,5
1
01.09.2020

01.02.2020

01.07.2019

01.12.2018

01.05.2018

01.10.2017

01.03.2017

01.08.2016

01.01.2016

01.06.2015

01.11.2014

01.04.2014

01.09.2013

01.02.2013

01.07.2012

01.12.2011

0,5
01.05.2011

 Den norske kronen har svekket seg mot sentrale
valutaer som euro og dollar.

31.08.2018

01.10.2010

 Gjennom andre tertial har oljeprisen svinget
mellom 70 -78 dollar per fat.

02.01.2018

1,750

01.03.2010

 Norges Bank valgte den 3. mai å holde
styringsrenten uendret på 0,5 %, men
signaliserte at en heving kommer i september.
Rentekurven har skiftet ned siden forrige tertial.
Både korte og lange renter har falt, hhv 0,1 og
0,23 %.

pst

2,250

Rentenivået er lavt, men vil øke forsiktig i 2019


Korte renter har falt gjennom andre tertial, men fortsatt forventes
en renteøkning fra sentralbanken, jfr. figur til høyre.



En renteøkning i september, fra 0,5 til 0,75 %, vil være en
tilpasning til det aktuelle rentenivået. Ytterligere økninger vil være
avhengig av hvordan sentralbanken vektlegger
konjunkturutsiktene.



Utsikter til handelskrig mellom USA og Kina, statsfinansielle kriser i
Argentina og Tyrkia med over 40 % fall i valutakurser og knapphet
på kvalifisert arbeidskraft, så vel i Europa som USA, vil være viktig
i vurderingen og tale for en utsettelse av en renteheving.

1,50
1,40

Markedet forventer en renteøkning i
2019

1,30
1,20
1,10



Lav prisstigning, sterk oljepris, høy aktivitet i økonomien og
oppbremsing av fallet i boligpriser, gir sentralbanken argumenter
for å heve renten til høsten.

1,00



Sentralbankens handlingsrom vil påvirkes av hva våre nære
handelspartnere som Sverige foretar. Utsettes renteøkningen, vil
Norges Bank ikke kunne øke renten i den takt som tidligere
forespeilet.

0,80

0,90

0,70
0,60

5. sep 2018
12. mai 17
19. jan 17
Om 3 m
Om 6 m
Om 9 m
Om 12 m
7. mai 18
15. mai 2016

Kommunens innlånskostnader har falt

3m

5 år

10 år

mar.18

jul.17

nov.16

mar.16

jul.15

nov.14

mar.14

jul.13

nov.12

mar.12

jul.11

nov.10

mar.10

Denne utviklingen har fortsatt gjennom
andre kvartal der kredittpremiene har falt
ytterligere.

jul.09



nov.08

I første kvartal økte kommunens
innlånskostnader, først og fremst
forårsaket av økning i det generelle
rentenivået.

mar.08



jul.07

Gjennom 2016 og 2017 har
kredittpremien vist en fallende trend.

nov.06



Kredittkostnad kommuner

bp (0,01%)

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

mar.06



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

Administrasjonsvadelingen

Ansvarlig

Møtedato

Saksnummer Sakstittel

Camilla
Erland
Aarnes

14.04.2015 PS 12/15

Camilla
Erland
Aarnes/Moni
ca Nordnes

14.04.2015 PS 13/15

Mangfold- og likestillingsmelding 2014

Eventuelt

Vedtak/Oppfølging

Kommentar

Mangfold- og likestillingsmelding 2014 Meldingen er
oppdatert
vedtas. Tabell 1 oppdateres med
resultat for hele landet og tall i
meldingen kvalitetssikres før meldingen
behandles i formannskapet.
Vedtak: Administrasjonsutvalget ber
formannskapet bevilge midler til å øke
størrelsen på vakter i enhet for
institusjonstjenester i forbindelse med
prosjekt for ufrivillig deltid. Inndekning
bes tatt fra vikarbudsjettet. Dersom
dette ikke er nok bes rådmannen finne
inndekning til restbeløpet.

Vedtaket oversendt
formannskapet.
Siste setning i
vedtaket korrigert
etter oversendelse
til formannskapet

Status

F

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

Ansvarlig

Møtedato

Saksnummer

11.03.2015 PS12/15

Sakstittel

Vedtak/Oppfølging

Kommentar

Status

Tilstandsrapporten Vedtak: Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2014 tas til
for grunnskolen i
etterretning.
Søgne 2014
Tjenesteutvalget ber rådmannen utrede en opprettelse av en stilling
som foreldre- og mobbeombud i Søgne kommune. Sak fremlegges
i løpet av våren.
Rådmannen bes samtidig fremlegge et forslag til mandat for
stillingen, samt hvor stor stillingsbrøk det er naturlig å starte opp
med i forhold til mandat.

UB

Tjenesteutvalget ber om at saken sendes på høring i kommunalt
foreldreutvalg før den fremlegges for politisk behandling
Det utredes å etablere en ekspertgruppe som rykker inn der det er
mobbeproblem. Disse skal kunne veilede til problemløsning og
være støtte for skole/hjem i akuttsituasjon.

Administrasjon

14.04.2015 RS 22/15

14.04.2015 PS 20/15

Oppvekst

13.05.2015 PS 23/15

Høring - varigheten Alternativ 2 foretrekkes. Høringsuttalelsen oversendes
av kommunale
departementet. Høringssaken oversendes til kommunestyret.
salgs- og
skjenkebevillinger
mv
Tjenesteutvalget slutter seg til vedtaket i rådet for mennesker med
Eventuelt
nedsatt funksjonsenvne, i møte den 14/4-15 vedr. drosjeopplegget
på Tangvall.
Evaluering
Tjenesteutvalget slutter seg til at tiltaksplan for samarbeid mellom
tiltaksplan for
barnevernet og oppvekstenhetene i Søgne kommune videreføres,
samarbeid mellom med de endringer som er tatt inn i planen.
barneverntjenesten
og
oppvekstenhetene i
Søgne kommune

Notat sendt til JAS for
oppfølging

Notat lagt i kølista til
formannskapet

F

F

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

Ansvarlig

Møtedato

Saksnummer

13.05.2015 PS 26/15

Sakstittel

Vedtak/Oppfølging

Eventuelt

Aslaug Bakke (Ap) stilte spørsmål ved regelverk ifht skoleturer på
ungdomsskolene. Likhet og ulikhet ved ungdomsskolene ifht å velge
hvilke skoleturer som gjennomføres ble diskutert. Har de likt
regelverk å forholde seg til og blir avlønning for lærerne gjennomført
på lik måte mellom skolene?

Kommentar

Status

Tjenesteutvalget etterlyser en likebehandling mellom skolene ifht
prioritering av turer og avlønning av lærerne som er med på tur.

13.05.2015 PS 26/15

Helse- og omsorg

Andrea
Brøvig

03.06.2015 PS 31/15

Helse- og omsorg

Vegard
Nilsen

03.06.2015 PS 32/15

Elin Synnøve
Stavenes

03.06.2015 PS 35/15

Tjenesteutvalget

Tjenesteutvalget ga sin tilslutning til at tjenesteutvalget 03.06.15,
Tidspunkt endret i
grunnet budsjettseminar starter kl 14.30
ephorte
Fysioterapiplanen sendes tilbake for videre bearbeiding. Framlagte
Ferdigstilt
Fysioterapiplan for plan er et godt utgangspunkt for å konkretisere nærmere bl.a.
Hva slags behandling vi kan dekke i dag og hvilke områder vi
Søgne kommune
2015 - 2018
trenger å styrke i framtid.
Oversikt over totalbehov og hvordan en kan få ned ventelister.
Tilbud til kronikere.
Hvordan fysioterapeuter kan brukes mest effektivt i
forebyggende helsearbeid.
Samarbeid kommunale og private terapeuter.
Eventuelt

Saksfremlegg foreløpig utkast
helseoversikt /
folkehelseplan 2015 til 2018
Saksbehandlingsru
tiner for søknad om
skoleskyss pga.
særlig farlig
skolevei.

F

Tjenesteutvalget tar rapporten til foreløpig orientering.
F

Tjenesteutvalget gir sin tilslutning til at det oppnevnes et
trafikksikkerhetsutvalg for gjennomgang og vurdering av aktuelle
veistrekninger der det søkes fri skoleskyss pga. farlig eller vanskelig
skolevei. Trafikksikkerhetsutvalget bør være representert med
representant fra skoleadministrasjon, veimyndighet/ingeniørvesenet
og politi

Oppfølging av vedtak - Plan- og miljøutvalget
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor
Teknisk

Ansvarlig
Torkjell Tofte

Møtedato

Saksnummer

04.03.2015 PS 42/15

Sakstittel

Vedtak/Oppfølging

Eventuelt

Fung. Leder Daland (FRP):
• Plan- og miljøutvalget ba i 2013 om at
administrasjonen skulle legge frem
Områdereguleringsplan for Høllen med
planavgrensning formidlet i møtet. Formannskapet
fattet i møte 18.02.15 vedtak om å starte
reguleringsplan i Høllen.

Kommentar

Status

F

Kommunalsjef Tofte orienterte om prosessen og
administrasjonen vil gjøre avklaringer med
formannskapet basert på de signaler som fremkom
i møtet.

Teknisk

Teknisk

Torkjell Tofte

Torkjell Tofte

25.03.2015 PS 57/15

17.06.2015 PS 121/15

Eventuelt

Eventuelt

Teknisk

Glenn Oskar
Austgard

17.06.2015 PS 121/15

Eventuelt

Teknisk

Torkjell Tofte

17.06.2015 PS 121/15

Eventuelt

Leder Terkelsen (FRP): Ønsket utvalgets
tilbakemelding om et ekstraordinært møte i planog miljøutvalget i forbindelse med behandling av
dispensasjon av bygg på Tangvall. Utvalget bifalt
at dersom administrasjonen klarer å skrive
saksfremlegget, innkalles det til et ekstraordinært
møte i utvalget.
Kommunalsjef Tofte: Ønsket utvalgets vurdering
om en konkret konsesjonssøknad om
sammenføying av gård over kommunegrenser er
av prinsipiell karakter. Utvalget ga sin tilslutning til
at administrasjonen kan behandle saken.
Repr. Elle (KRF):
• Etterlyste oppfølging i forbindelse med utvidelse
busslomme på E-39 mot Mandal. Enhetsleder
Austgard – Administrasjonen sender en
henvendelse om saken til AKT
Repr. Elle (KRF):
Kommer det en sak om søndagsåpne butikker?
Leder Terkelsen(FRP); en eventuell politisk sak vil
behandles av kommunestyret via formannskapet.

F

F

F

Oppfølging av vedtak - Plan- og miljøutvalget
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Saksnummer

Sakstittel

Vedtak/Oppfølging

Kommentar

Status

Oppfølging av vedtak - Formannskapet
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Ansvarlig

Sektor
Administrasjon

Dag Morten
Frantzen

Møtedato

Saksnummer

16.05.2018 PS 53/18

Sakstittel

Vedtak/Oppfølging

Eventuelt 16.05.18

Repr. Terkelsen (FRP):
Det bør sette ned et forhandlingsutvalg knyttet til lønnsfastsettelse for rådmannen.

Kommentar

Status

Ordfører Hilde (AP) foreslo at det settes ned et forhandlingsutvalg bestående ordfører Astrid Hilde (AP),
varaordfører Egel Terkelsen og Tom Løchen (H).
Ingen innvendinger til forslaget.

Ordfører

Ordfører

16.05.2018 PS 53/18

Eventuelt 16.05.18

Repr. Kjær (SV):
Prosess kommunesammenslåing og informasjon til innbyggerne – er det fornuftig å ha et åpent folkemøte?
Ordfører: Kan være fornuftig, men må komme tilbake en dato senere. I løpet av kort tid kommer det et eget
innbyggermagasin i postkassene til alle innbyggerne i den nye kommunen.

Økonomiavdelingen

06.06.2018 RS 24/18

Rutebåttilbud - kveldsrute

Administrasjonen har fullmakt til å avgjøre kaiplass til rutebåten og andre brukere av kaien i Høllen

Teknisk

Børre
Andreassen
Torkjell Tofte

06.06.2018 PS 62/18

Eventuelt formannskapet 06.06.18

Det etableres offentlige søppelkonteinere på innkjøring til Krossnes, i Høllen og på Åros på
parkeringsplassen ved broen over elva, kajakklubben, slik at folk som bruker området kan bli kvitt søppel.
Forslaget oversendes Avfall Sør for vurdering.

Teknisk

Torkjell Tofte

06.06.2018 PS 62/18

Eventuelt formannskapet 06.06.18

Orientert om i
Repr. Berge (V):
• Allmennhetens ilandstigning på Monsøya. Signaliserte at Venstre ønsker å fremme et forslag i forbindelse formannskapet
med den politiske behandlingen av kommuneplanens arealdel. Representanten ber om at administrasjonen 22.08.17
ser på tidligere saksbehandling om ilandstigning på Monsøya og vurderer egnet plassering for ilandstigning

Teknisk

Torkjell Tofte

06.06.2018 PS 62/18

Eventuelt formannskapet 06.06.18

F

Repr. Løchen (H):
• Oppfølging av interpellasjon fra Høyre i kommunestyret 25.01.18 knyttet til Søgne kommune sine
båtplasser i Solta. Ordfører Hilde og kommunalsjef Tofte orienterte om den juridiske vurdering av
eksisterende avtale. Dette må også sees på i sammenheng med kommunesammenslåing.

F

Utkvittert i
sak
2018/2732

Oppfølging av vedtak - Formannskapet
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Ansvarlig

Møtedato

Saksnummer

Sakstittel

Vedtak/Oppfølging

Kommuneplanens arealdel - Søgne

Formannskapet vedtar å legge rådmannens forslag til grunn samt gjøre følgende endringer før planene legges ut på offentlig høring:

Kommentar

Status

Sektor
Torkjell Tofte

21.06.2018 PS 64/18

Rettsvirkning av kommuneplanens arealdel (pbl 11-6).
Andre avsnitt bør redigeres for å unngå feiltolking av: «--og tiltak i samsvar med gjeldende reguleringsplaner».
Bestemmelser:
§2 Plankrav endres i første avsnitt hva angår områdereguleringsplan. Det vil bli en justert kommunedelplan med sine bestemmelser.
§5 Rekkefølgekrav endres i første avsnitt til å lyde: «---- være avklart før det kan gis byggetillatelse.»
§6 c Funksjonskrav og utbyggingsvolum pkt. c alternativ 2 legges til høring. I tredje avsnitt strykes:» Det tillates kun en boenhet pr. tomt.» Gesimshøyde økes til 4,5 meter for
fritidsbolig.
Under uthus på fritidseiendom strykes: «samlet glassareal skal være maks 2 m2» samt « ark, kvist takoppbygg, halvtak og overbygg tillates ikke».
§6 e Brygger
Brygger skal ha maks kaifront 12 meter. Her tilføyes at pbl’s § 29-2 skal legges til grunn. «Platting som del av brygge tillates ikke», strykes. 3 meter kaifront pr. ny fritidsbolig på
øyene endres til 2,5 meter. Utriggere kan plassers i enden av kaifront og utriggere kan ha en bredde på maks 1 meter.
§9 Parkering.
Type bolig, Lunde sentrum. Skal endres til Kan, hva angår boligbebyggelse skal ha 1,5 plasser hvorav 1 plass SKAL være i parkeringskjeller.
§ 10 Bebyggelse og anlegg: Frittstående garasjer med BYA 50 m2 endres til mønehøyde 5,5 m. Dette, og høyere, er benyttet i flere planer.
§12 Landbruk-, natur- og friluftsområder.
b. Areal for spredt boligbebyggelse endres i tråd med utvidelse av områder
c. Areal hvor bruksendring av fritidsbolig til bolig tillates.
Dette gjelder hele kommunen og det legges inn en formulering som sier at fritidsbolig kan bruksendres til helårsbolig når infrastruktur er tilstede og bygningen tilfredsstiller de krav
som settes til helårsbolig
BRA 138 endres til BYA 138m2
§ 14 Vassdrag.
Hva angår Søgneelva er det viktig å merke seg at det gjelder hele vassdraget med sidebekker.
Det legges inn en formulering om at eksisterende tiltak kan gjenoppføres når elde, brann, naturskade etc. oppstår.
§ 15 b, flom.
Her foretas en endring som lyder:
Innenfor 200-års flomsone; Søgneelva og Lundeelva, tillates ikke oppført ny eller utvidelse av eksisterende bebyggelse med rom for varig opphold.

F

Retningslinje:
Fortetting.
Fortetting/deling i eksisterende regulerte boligområder skal kun tillates etter nøye vurdering i forhold til eksisterende bebyggelse, naboer og gjenboere. Foreligger
nabomerknad/protest skal eventuell fortetting/deling kun skje gjennom reguleringsendring.
Første kulepunkt under utbyggingsavtaler må endres. Her er vel en skrivefeil.
Det legges inn en retningslinje som sier at: Eksisterende hytteområder kan fortettes og utvides i bakkant. Pbl’s § 29-2 skal vurderes
Plankart.
Hva angår områder for spredt boligbebyggelse bør disse generelt utvider i omfang og tabellen endres.
Følgende innspill tas med i høringen i tillegg til de som er anbefalt av administrasjonen.
Innspill nr. 15, trinn 1. Dette med bakgrunn i ønske om å bedre infrastrukturen til Braneset og derved få mulighet til bruksendring av eksisterende eiendommer i området. Trinn 1
vedlegg.
Innspill 59 (65) – Hamreheia. Fremtidig boligområde i forhold til sentrum.
Innspill 81 Åsafjellet (revidert innspill). Vedlegg
Innspill 30 Stemveien. Fremtidig boligområde i forhold til sentrum.
Innspill 58 Tangvall. Fremtidig boligområde i forhold til sentrum.
Spredt boligbygging.
Tofte legges inn som spredt boligbygging i henhold til kart dat: 21.06-2018

22.08.2018 PS 67/18

Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet
06.06.18.

22.08.2018 PS 68/18

Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært møte i
formannskapet 21.06.18

ingen merknader

22.08.2018 PS 69/18

Referatsaker formannskapet 22.08.18

Tatt til orientering. Se under for merknader i den enkelte sak

22.08.2018 RS 27/18

Protokoller fra Avfall Sør - generalforsamlinger og
selskapsmøte

Teknisk
Ordfører
Ordfører

Camilla
Erland
Aarnes
Camilla
Erland
Aarnes
Camilla
Erland
Aarnes
Camilla
Erland
Aarnes
Torkjell Tofte
Ordfører
Ordfører

Ordfører

Ordfører

22.08.2018 RS 31/18

Administrasjon

Camilla
Erland
Aarnes

22.08.2018 PS 72/18

Jon
Wergeland
Torkjell Tofte

22.08.2018 PS 72/18

Eventuelt formannskapet 22.08.18

22.08.2018 PS 72/18

Eventuelt formannskapet 22.08.18

Administrasjon
Administrasjon
Administrasjon
Administrasjon

Oppvekst
Teknisk

ingen merknader

F

F

Område spredt boligbygging på Repstad utvides i henhold til kart dat: 21.06-2018

Ingen merknader

F

Område spredt boligbygging på Tånevig utvides mot vest (Tånevig skole), Bjølle utvides mot øst (Myrbakken), Tråne utvides mot øst.

22.08.2018 RS 28/18
22.08.2018 RS 29/18
22.08.2018 RS 30/18

Forespørsel - endring av matrikkel GB 30/41 - GB 30/9
Europeisk mobilitetsuke og bilfri dag
Oppfordring til kystkommunene om å melde seg inn i
organisasjonen " KIMO "
Tilleggsinformasjon - Oppfordring til kystkommunene om å
melde seg inn i organisasjonen " KIMO "
Eventuelt formannskapet 22.08.18

F
F

Formannskapet viser til administrasjonens svar.
Formannskapet gir sin tilslutning til revisjon – oppretting og ajourføring av Kommunedelplan for Borøya med omkringliggende øyer og holmer.
Søgne kommune deltar ikke på bilfri dag
Endringer Spredt boligbygging
Område Antall nye boliger
3. Try
5 (Max 2 boenheter pr Gnr/bnr)
Spredt boligbygging/ fritidsbebyggelse:
Det sikres i plankartet, de grendene som er omfavnet av dette. Eksempelvis Berge, Tofte osv.

Ordfører Hilde: Ønsket tilslutning fra formannskapet til flagging med regnbueflagget på rådhuset i
forbindelse med Pride-paraden i Kristiansand. Formannskapet ga sin tilslutning at det flagges med
Fritidsboligene på Støleholmen, som ble omregulert fra byggeformål til lnf, ved vedtak av
regnbueflagget
kl. 8.00-16.00
Kjellandsplanen,
reguleresfra
til spredt
fritidsbebyggelse. fredag 24. august
Ordfører Hilde: Ba om en sak om kystfortet og eventuell vurdering om støtte til prosjekt/restaurering.
§ 12 Landbruk-, natur- og friluftsområder (LNFR), pbl § 11-11 nr 1 og 2
b.
Areal for spredt boligbebyggelse,
§ 11-11 nr. 2 til dette
Formannskapet
ga sinpbltilslutning
Endringer Spredt boligbygging
Repr.Antall
Berge
(V): Ønsker en sak for å hindre fremtidige kloakkutslipp i Sygna. Ordfører Hilde (AP): Kommer
Område
nye boliger
3. Try
tilbake
til
dette
i
kommunestyret
30.08.18 i forbindelse med en interpellasjon fra FRP/MDG.
5 (Max 2 boenheter pr Gnr/bnr)
Protokolltilførselen i Tangvallplanen: området vest for Håverstads jorde/ungdomsskole legges til grunn for videre arbeid med felles kommuneplan i K3

Eiendom
orientert og tar
ansvar for
flagging

F

F

Utkvittert i
sak
2018/2732

Oppfølging av vedtak - Formannskapet
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Ansvarlig

Sektor
Teknisk

Torkjell Tofte

Møtedato

Saksnummer

22.08.2018 PS 72/18

Sakstittel

Vedtak/Oppfølging

Kommentar

Eventuelt formannskapet 22.08.18

Repr. Lohne (H)

orientering gitt i
formannskapet
12.09.18

• Orienterte om henvendelse knyttet til tak over moped/sykkelparkeringen på Tangvall. Ba
administrasjonen vurdere mulighet for at kommunen tilrettelegger med beskyttelsestak over denne.
Administrasjonen kommer tilbake til status i neste møte
Repr. Andersen (H):
• Ønsket en statusoppdatering om søknadsprosessen knyttet til fiberutbygging på Årstøl/Lia/Skuggedal.
Administrasjonen orienterer i neste møte.

Dag Morten
Frantzen

22.08.2018 PS 72/18

Teknisk

Torkjell Tofte

22.08.2018 PS 72/18

Eventuelt formannskapet 22.08.18

Repr. Andersen (H):
• Ønsket en tilbakemelding om praktisering forurensingsforskriften knyttet til tømming av minirenseanlegg.
Administrasjonen orienterer i neste møte.

Ordfører

Ordfører

22.08.2018 PS 72/18

Eventuelt formannskapet 22.08.18

Per. Kjær (SV):
Informasjon knyttet til kommunesammenslåing. Representanten ønsket jevnlig informasjon til
kommunestyret. Ordfører Hilde orienterte om plan for informasjon til kommunestyret
Det var enighet om at det settes en opp en fast post til kommunestyret som heter «Informasjon om status i
kommunesammenslåingen»

Administrasjon

Eventuelt formannskapet 22.08.18

Teknisk

Torkjell Tofte

22.08.2018 PS 72/18

Eventuelt formannskapet 22.08.18

Kommunalsjef for teknisk Torkjell Tofte
• Orienterte om fremdrift for lekeplass på torget

Teknisk

Torkjell Tofte

22.08.2018 PS 72/18

Eventuelt formannskapet 22.08.18

Kommunalsjef for teknisk Torkjell Tofte

orientering gitt i
formannskapet
12.09.18

Satt på
sakslisten til
kommuenstyret
30.08.18

Teknisk

Torkjell Tofte

Torkjell Tofte

22.08.2018 PS 72/18

22.08.2018 PS 72/18

Eventuelt formannskapet 22.08.18

Eventuelt formannskapet 22.08.18

• Ønsket tilslutning til å avvike fra prioritering av tiltak hovedplan vann og avløp. Formannskapet ønsket en
kort oversikt i neste møte.
22.08.2018 PS 72/18

Eventuelt formannskapet 22.08.18

Økonomisjef Andreassen
• Orienterte om at vedtak i tertialrapporten om inndekning av båtslipp og kveldskjøring for rutebåt i
skjærgården via premieavvik må omgjøres til å dekkes inn fra disposisjonsfondet. Ordfører Hilde (AP): det
må fremmes en sak i neste møte i formannskapet og kommunestyret

Økonomiavdelingen

Børre
Andreassen

22.08.2018 PS 72/18

Eventuelt formannskapet 22.08.18

Økonomisjef Andreassen
• Kveldskjøring i skjærgården – det er nå satt opp faste ruter og lagt til rette for rullestolbrukere. Støtte fra
fylkeskommunen skal behandles politisk i september

F

F

Kommunalsjef for teknisk Torkjell Tofte

Børre
Andreassen

F

F

Kommunalsjef for teknisk Torkjell Tofte
• Orienterte om status for midler til opprustning av friområder avsatt av kommunestyret, herunder mulighet
for å søke om midler til slike tiltak. Formannskapet ba administrasjonen vurdere å utsette søknadsfristen.

Økonomiavdelingen

F

F

• Orienterte om oppfølging av spørsmål fra Arild Berge i forrige møte om allmennhetens ilandstigning på
Monsøya.

Teknisk

Status

Tas i
forbindelse med
2. tertial

Utkvittert i
sak
2018/2732

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

Ansvarlig

Teknisk

Glenn Oskar
Austgard

Møtedato

Saksnummer Sakstittel

18.06.2015 PS 48/15

Vedtak/Oppfølging

Kommentar Status

Vedtak av kommunedelplan Søgne kommunestyre vedtar kommunedelplan for E39
E39 Volleberg - Døle bru
Volleberg – Døle bru, i trasé 12 200.
F

Økonomi

Ståle
Øverland

18.06.2015 PS 49/15

Tertialrapport - 1. tertial
2015 - Søgne kommune

Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2015
med endringer i driftsbudsjettet som beskrevet i
saksframlegget (budsjettskjema 1A og 1B) med følgende
endringer i forhold til rådmannens forslag:
På grunn av et anslag om økt overskudd enn budsjettert gjøres
følgende endringer på inntektssiden:

F

Post overføring til investeringsbudsjettet reduseres med kr
1.000.000.
Kr 800.000 skole, få enhetene i budsjettbalanse.
Kr 200.000 åpne terapibasseng SOS.

Økonomi

Administrasjonsavdelingen

Ståle
Øverland

Camilla
Erland
Aarnes

18.06.2015 PS 50/15

18.06.2015 PS 55/15

Tilskudd til ikke-kommunale
barnehager i 2014

Sommerfullmakt til
rådmannen 2015

Kommunestyret vedtar følgende satser for tilskudd til de ikkekommunale barnehagene i 2014:
Driftstilskudd, ordinære barnehager, små barn 173 392
Driftstilskudd, ordinære barnehager, store barn 83 105
Kapitaltilskudd, ordinære barnehager 9 100
Driftstilskudd, familiebarnehager, små barn 148 200
Driftstilskudd, familiebarnehager, store barn 113 200
Kapitaltilskudd, familiebarnehager 12 000

F

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.

F

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

Ansvarlig

Oppvekst

Jon
Wergeland

Møtedato

Saksnummer Sakstittel

18.06.2015 PS 51/15

Samarbeidsavtale
interkommunalt barnevern
mellom Songdalen/ Søgne,
Lillesand/ Birkenes og
Kristiansand kommune

Vedtak/Oppfølging

Kommentar Status

1. Kommunestyret i Søgne instruerer administrasjonssjefen
(rådmannen) til å delegere sin myndighet innenfor
barneverntjenesten til administrasjonssjefen i Kristiansand fra
1.1.2016.
2. Kommunestyret i Søgne instruerer administrasjonssjefen
(rådmannen) til å delegere administrative forhold som er
nødvendige for gjennomføring av avtalen (herunder – men ikke
begrenset til – å organisere tjenesten, innplassering av ansatte
iverksette nødvendig arbeid med arkiv, IKT) til rådmannen i
Kristiansand fra 1.7.2015.

F

3. Kommunestyret i Søgne godkjenner foreslåtte
samarbeidsavtale om interkommunalt barnevern mellom
Søgne kommune, Songdalen kommune, Lillesand kommune,
Birkenes kommune og Kristiansand kommune.

Oppvekst

Elin
Stavenes

18.06.2015 PS 52/15

Oppvekst

Elin
Stavenes

18.06.2015 PS 53/15

Opplæringstilbud for
nyankomne språklige
minoriteter i Søgne
kommune.
Evaluering av organisering
for SFO i Søgne kommune.

Kommunestyret slutter seg til plan for særskilt
språkopplæringstilbud for nyankomne/ minoritetsspråklige
elever i Søgne.

Gustav

Kommunestyret gis sin tilslutning til at organisering av
skolefritidsordningen i Søgne, som ble innført 1.8.2014,
videreføres.

Gustav

Kommunestyret understreker viktigheten av at det legges fokus
på å videreutvikle et godt kvalitativt innhold ved SFO tilbudet
ved den enkelte skole. Samarbeidet om innhold/aktiviteter og
barnas trygghet/ trivsel ved et felles organisert skolefritidstilbud
i skolens ferier/fridager må styrkes.
Tjenesteutvalget ber om at det fremlegges en presentasjon av
innholdet i SFO-tilbudet.

Oppvekst

Camilla
Erland
Aarnes

18.06.2015 PS 54/15

Samarbeidsavtale mellom
Søgne kommunestyre godkjenner samarbeidsavtalen med
Søgne kommune og VestVest-Agder fylkeskommune for perioden 2015 – 2018. Avtalen
Agder fylkeskommune 2015 følges opp ved årlig rapportering til formannskapet.
-2018

Fylkeskomm
unen
orientert om
vedtaket

F

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

Ansvarlig

Økonomi

Ståle
Øverland

Møtedato

Saksnummer Sakstittel

28.05.2015 PS 41/15

Returkraft - kommunal
garanti

Vedtak/Oppfølging

Kommentar Status

1.
Søgne kommune stiller simpel kausjon kr 31 818 182,overfor Kristiansand kommune knyttet til kausjonsansvaret for
lån stort kr 700 000 000 i Eksportfinans. Kausjonen trappes
ned tilsvarende nedbetaling av lånet og innfris i sin helhet
senest 31.12.2032.
2.
Søgne kommune stiller selvskyldnerkausjon kr 33 181
818,- overfor Kristiansand kommune knyttet til
kausjonsansvaret for lån stort kr 730.000.000 i
Kommunalbanken. Kausjonen trappes ned tilsvarende
nedbetaling av lånet og innfris i sin helhet senest 31.12.2032
3.
Det forutsettes avtaler mellom Kristiansand kommune og
Søgne kommune som regulerer det kausjonstekniske slik at
Søgne kommune ikke mister noen rettigheter eller pådrar seg
nye forpliktelser ved å kausjonere overfor Kristiansand
kommune i stedet for å kausjonere for Returkraft.

UB

4.
Det forutsettes at Fylkesmannen i Vest-Agder godkjenner
kausjonsansvaret og tilhørende avtaler.
5.
Rådmannen får fullmakt til gjennomføre transaksjonene
og melder tilbake til kommunestyret når alt det formelle er i
orden.

Administrasjonsavdelingen

Administrasjonsavdelingen
Administrasjonsavdelingen

Økonomi

Jan Erik
Gabrielsen

28.05.2015 RS 11/15

Bente
Hamre/Monic
a Nordnes
Camilla
Erland
Aarnes

28.05.2015 PS 43/15

Ståle
Øverland

28.05.2015 PS 38/15

28.05.2015 PS 45/15

Komitéen for TV-Aksjonen 2015 «Vi skal vokte regnskogen»:
TV-Aksjonen NRK - 18.
oktober 2015 - Vi skal vokte Anniken Gray (AP)
Janette Kleivset (KRF)
regnskogen
Anne May Ribe (H)
Tom Løchen (H)
Jack Andersen (H)
Revidering av retningslinjer
for startlån i Søgne
kommune
Behandling av søknad om
fritak som meddommer til
tingretten - Asbjørn
Langenes

Retningslinjer for startlån i Søgne kommune oppheves.

Årsmelding 2014 - Søgne
kommune

1. Årsmelding for Søgne kommune 2014 tas til etterretning.

Asbjørn Langenes innvilges fritak som meddommer til
tingretten ut valgperioden.

2. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 22,31 mill. kroner
avsettes til disposisjonsfond.
3. 3,620 mill. kroner avsettes til enheter med overskudd i 2014
(liste i saksfremlegg).
4. 1,451 mill. kroner inndekkes av enheter med underskudd
2014 ved å redusere budsjettet for 2015 (liste i saksfremlegg).

Melding om
vedtak sendt
sekretær for
TV-aksjonen

F

F
Tingretten og
søker
underrettet
om vedtaket.

F

F

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

Ansvarlig

Møtedato

Saksnummer Sakstittel

Økonomi

Ståle
Øverland

28.05.2015 PS 39/15

Årsregnskap 2014 - Søgne
kommune

Søgne kommunestyre fastsetter det fremlagte årsregnskap for
Søgne kommune som kommunens årsregnskap for 2014.

Økonomi

Ståle
Øverland

28.05.2015 PS 40/15

Tilskudd til ikke-kommunale
barnehager for 2014 Etterberegning

Saken utsettes, og saken sendes tilbake til administrasjonen
for ny utredning

Teknisk

Vibeke Wold
Sunde

28.05.2015 PS 42/15

Oppvekst

Jon
Wergeland

29.04.2015 PS 31/15

Administrasjonsavdelingen

Liv Tone
Askildsen

29.04.2015 PS 32/15

Teknisk

Paal
Kristensen

29.04.2015 PS 30/15

Teknisk

Anne Marit
Tønnsland

29.04.2015 PS 33/15

Daniel Holm

29.04.2015 PS 34/15

Teknisk

Teknisk

Vibeke Wold
Sunde

29.04.2015 PS 35/15

Vedtak/Oppfølging

1.
Detaljregulering for Blåsmoen 20 og 20 B – Plan ID
Sluttbehandling 201411 vedtas (vedlegg 1-3), jf. plan- og bygningsloven § 12Detaljregulering for
Blåsmoen 20 og 20 B - Plan 12.
ID 201411
2.
Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å
behandle klager på vedtaket av planen som underinstans.
Tilbakemelding fra elever som mottar undervisning på et
Pedagogisk utviklingsplan
for grunnskolen 2015-2019 høyere nivå, eller en tilpasset undervisningsform knyttet til
elevens faglige sterke nivå
Partnerskapsavtale 2015Sak PS 32/15 sendes tilbake og oversendes eldrerådet for
2018 mellom Søgne
uttalelse
Frivilligsentral, Søgne
kommune og Vest-Agder
Røde Kors
Avfallsplan for Avfall sør
Søgne kommune godkjenner framlagt statusrapport for
husholdning - Statusrapport avfallsplan for 2014.
for 2014
Vedtak om
Søgne kommune vedtar Områderegulering for Skytebane
områderegulering for
Årdalen datert 15.10.14, med bestemmelser datert 05.01.14, jf.
Skytebane Årdalen - Plan ID pbl § 12-12
201109
1.
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas
Sluttbehandling Områderegulering for Indre forslag til områderegulering for Indre Trysnes (vedlegg 5-8).
Trysnes
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle
klage på vedtaket av planen som underinstans
Ny sluttbehandling 1. Innsigelsen fra Fylkesmannen, datert 30.03.15 tas til følge.
detaljregulering for
2. Detaljregulering for Skarveien Vest – Plan ID 201402
Skarveien vest Plan ID
vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.
201402
3. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle
klager på vedtaket av planen som underinstans.

Kommentar Status
F
Ny sak
forelegges
formannskap
et og
kommunesty
ret i juni

F

Vibeke

UB
Ettersendt
30.04 til
møte i
eldrerådet
05.05.15

F

F

F

F

F

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

Ansvarlig
Ståle
Øverland

Møtedato

Saksnummer Sakstittel

29.04.2015 PS 29/15

Agder Energi Utbyttepolitikk og
viljeserklæring

Vedtak/Oppfølging

Kommentar Status

1. Søgne kommune gir varaordfører fullmakt til å signere ny
viljeserklæringen på eiermøte 11. mai 2015 i tråd med
anbefaling fra arbeidsutvalget.
F
2. Søgne kommune går inn for arbeidsutvalget sin anbefalte
utbyttemodell.

Oppvekst
Oppvekst
Oppvekst

Jon
Wergeland
Jon
Wergeland
Jon
Wergeland

29.04.2015 PS 31/15
29.04.2015 PS 31/15
29.04.2015 PS 31/15

Pedagogisk utviklingsplan
for grunnskolen 2015-2019
Pedagogisk utviklingsplan
for grunnskolen 2015-2019
Pedagogisk utviklingsplan
for grunnskolen 2015-2019

Jon
Wergeland
Jon
Wergeland

29.04.2015 PS 31/15

Monica
Nordnes

26.03.2015 PS 20/15

Pål Karsten
Kristensen

26.03.2015 PS 26/15

Oppvekst

Pål Karsten
Kristensen

26.03.2015 PS 26/15

Kulturstrategi for Søgne
kommune 2015 - 2026

Oppvekst

Pål Karsten
Kristensen

26.03.2015 PS 26/15

Kulturstrategi for Søgne
kommune 2015 - 2030

Oppvekst
Oppvekst
Administrasjonsavdelingen

Oppvekst

29.04.2015 PS 31/15

Pedagogisk utviklingsplan
for grunnskolen 2015-2019
Pedagogisk utviklingsplan
for grunnskolen 2015-2019
Husleie i kommunale
utleieboliger - markedsleie

Kulturstrategi for Søgne
kommune 2015 - 2022

Andel elever som omfattes av ordinær, tilpasset opplæring

?

Omfang av segregerende tiltak innenfor spesialundervisning

?

•
Leseresultater de siste årene viser at vi har elever som
ikke er funksjonelle lesere.
Leseresultatene på nasjonale prøver i kommunen de siste
årene har vært svakere enn forutsetningene i Søgne gir
muligheter for. Skolenes egenvurdering av kvaliteten på
leseopplæringen understreker at det er et behov for å bli
bedre.
Vurdering av måloppnåelse vil i første rekke ta utgangspunkt i
følgende:
PPTs vurdering av egen praksis og kompetanse knyttet til
systemarbeidet med inkluderende læringsmiljø (egen
undersøkelse)
2. Administrasjonen anmodes om å ta opp med relevante
myndigheter retningslinjer med hensyn til bostøtte, slik at
støtten gir et reelt bilde av kostnadene i de forskjellige deler av
landet.
1. Det igangsettes forarbeid med tanke på å få utgitt
kulturhistorie for Søgne.

3. Kulturenheten bes å samarbeide med enhet for
servicetorg/bibliotek med tanke på å gjøre biblioteket til en
større kulturarena enn kulturstrategien legger opp til
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 i oppgave å
henvende seg til næringsliv, fylkeskommune, organisasjoner,
stiftelser og andre med tanke på å få til et samarbeid.

Kartlegges
jevnlig iht
leseplan rapporteres
årlig

Arb.gr for
komp.plan
PPT igang
UB
Diskutert
med
mediegruppe
- tas opp til
høsten

UB

UB

UB

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

Ansvarlig

Oppvekst

Pål Karsten
Kristensen

26.03.2015 PS 26/15

Kennet
Harbak

26.03.2015 PS 20/15

Pål Karsten
Kristensen

26.03.2015 PS 26/15

Teknisk

Teknisk

Økonomi

Ståle
Øverland

Møtedato

Saksnummer Sakstittel

26.03.2015 PS 23/15

Kulturstrategi for Søgne
kommune 2015 - 2030

Vedtak/Oppfølging

Kommentar Status

6. Tjenesteutvalget ber om at Søgne kunstlag får et møte med Har etablert
administrasjonen vedr. evt. søndags-kafedrift på SGP
kontakt dato for møte
ikke satt

1. Søgne kommune innfører markedsleie fra 1.1.2016 og iht.
Husleielovens bestemmelser Kapittel 4. § 4-3 – Tilpassing til
gjengs leie. For nye leieforhold innføres markedsleie fra dags
dato.
Kulturstrategi for Søgne
2. Søgne kommune går i dialog med handelsstanden/gårdeiere Deltar i arr
kommune 2015 - 2024
med tanke på flere kulturarrangementer, inkludert konserter på "Hav og Hei"
- er i dialog
Tangvall.
med
næringsforen
ingen
Kjøp av eiendom (GB 28/84) 1. Rådmannen får fullmakt til å kjøpe GB 28/84, Salemsveien
24 i Søgne, for 7 mill. kroner med tillegg av
fra Salemsveien 24 AS
overdragelsesomkostninger. Det forutsettes at løpende
leieavtaler overføres til kommunen etter avtale.
Husleie i kommunale
utleieboliger - markedsleie

UB

F

UB

F

2. Salemsveien 24 AS avvikles.

Oppvekst
Spesialrådgiver

Spesialrådgiver

Teknisk

Pål Karsten
Kristensen
Jahn Arild
Stray

Jahn Arild
Stray

Paal
Kristensen

26.03.2015 PS 26/15
26.03.2015 PS 22/15

26.03.2015 PS 22/15

26.03.2015 PS 21/15

Kulturstrategi for Søgne
kommune 2015 - 2021
Handlingsplan 2015-2018 for
Søgne kommune knyttet til
Strategisk næringsplan for
kristiansandsregionen Tillegg

Kommunestyret vedtar Kulturstrategi for Søgne kommune
2015 – 2020.
Repr. Andresen (H) hadde følgende merknad: Punkter i planen
hvor private aktører er nevnt ved navn endres til «private
aktører» i tråd med vedtaket i formannskapet.

Handlingsplan 2015-2018 for
Søgne kommune knyttet til
Strategisk næringsplan for
kristiansandsregionen Tillegg

Vedtak: Kommunestyret vedtar forslag av 18.03.15 til
Handlingsplan for Søgne kommune 2015-2018.
Handlingsplanen er en del av Strategisk næringsplan for
Kristiansandsregionen, og de enkelte tiltakene forutseettes
innarbeidet i de årlige økonomiplanene.

F

Beredskapsplan for akutt
forurensing i midt agder

Beredskapsplan ved akutt forurensing i midt-agder versjon
oktober 2014 vedtas.

F

F

F

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

Ansvarlig

Økonomi

Ståle
Øverland

Møtedato

Saksnummer Sakstittel

26.03.2015 PS 24/15

Fornying av kommunale
boliger - fullmakt til kjøp og
salg

Jon
Wergeland
Jon
Wergeland

26.03.2015 PS 25/15

Oppvekst

Jon
Wergeland

26.03.2015 PS 25/15

Tilstandsrapporten for
grunnskolen i Søgne 2014.

Oppvekst

Jon
Wergeland

26.03.2015 PS 25/15

Tilstandsrapporten for
grunnskolen i Søgne 2014.

Oppvekst

Jon
Wergeland

26.03.2015 PS 25/15

Tilstandsrapporten for
grunnskolen i Søgne 2014.

Oppvekst

Pål Karsten
Kristensen

26.03.2015 PS 26/15

Kulturstrategi for Søgne
kommune 2015 - 2028

Oppvekst
Oppvekst

26.03.2015 PS 25/15

Tilstandsrapporten for
grunnskolen i Søgne 2014.
Tilstandsrapporten for
grunnskolen i Søgne 2014.

Vedtak/Oppfølging

Kommentar Status

1. Rådmannen gis fullmakt i 2015 til å kjøpe eller bygge boliger
for å ivareta endrede behov eller redusere
vedlikeholdskostnader. Det forutsettes at eventuelle
investeringer finansieres av forventede inntekter fra salg av
andre boliger og eventuelle tilskudd.
2.
Rådmannen gis fullmakt til å benytte bevilgningen på 3 mill.
kroner til nødboliger i 2015 også til andre kommunale
boligformål.
3.
Salg av utleieboliger kan kun foretas ved opphør av leieforhold

F

Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2014 tas til
etterretning.
Tjenesteutvalget ber rådmannen utrede en opprettelse av en
stilling som foreldre- og mobbeombud i Søgne kommune. Sak
fremlegges i løpet av våren.
Rådmannen bes samtidig fremlegge et forslag til mandat for
stillingen, samt hvor stor stillingsbrøk det er naturlig å starte
opp med i forhold til mandat.
Tjenesteutvalget ber om at saken sendes på høring i
kommunalt foreldreutvalg før den fremlegges for politisk
behandling
Det utredes å etablere en ekspertgruppe som rykker inn der
det er mobbeproblem. Disse skal kunne veilede til
problemløsning og være støtte for skole/hjem i akuttsituasjon.
4. Tjenesteutvalget stadfester innspillet fra tjenesteutvalgets
møte møtet 7.5-2014, der lag og foreninger vurderes fritak fra
kommunale arealgebyrer, dersom utbyggingstiltaket ikke
ansees som kommersielt anliggende. Sak fremlegges til
politisk behandling

Kultur?

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

Ansvarlig

Møtedato

Saksnummer

Helse og omsorg

Gustav
Skretting

02.03.2015 RS 7/15

Helse og omsorg

Arnfinn
Rodal/Gustav
Skretting

02.03.2015 RS 8/15

Helse og omsorg

Gustav
Skretting

02.03.2015 RS 11/15

Administrasjon

Camilla
Erland
Aarnes

02.03.2015 PS 6/15

Administrasjon

Liv Tone
Askildsen

13.04.2015 RS 23/15

Administrasjon

Liv Tone
Askildsen

13.04.2015 RS 28/15

Administrasjon

Liv Tone
Askildsen

13.04.2015 RS 31/15

Administrasjon

Liv Tone
Askildsen

13.04.2015 PS11/15

Administrasjon

Liv Tone
Askildsen

13.04.2015 PS11/15

Administrasjon

Liv Tone
Askildsen

13.04.2015 PS11/15

v vedtak -Eldrerådet

UB=Under behandling
Sakstittel

Vedtak/Oppfølging

Referat møte mellom organisasjoner som
jobber for eldre i Søgne Kommune

Eldrerådet ber kommunalsjefen lage en
presentasjon over de ulike aktivitetene, og
sørge for å publisere disse i biblioteket og
andre steder slik at de blir gjort kjent for
befolkningen.

Rapport om bruk av institusjonsplasser m.m.
4. Kvartal 2014

Eldrerådet henviser til siste setning i
saksfremlegget; «Kommunen klarer ikke
lenger å ta i mot alle utskrivningsklare
pasienter fortløpende». Rådet etterspør
en avklaring og tilbakemelding om hva
kommunen har tenkt å gjøre med denne
problemstillingen.

Årsmelding 2014 fra Pasient- og
brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder

Eldrerådet ber om å få en oversikt over
antall avviksmeldinger fra institusjon-/ og
hjemmetjenester for 2014.
Eldrerådet ber om at oppgitte årstall 2013
- endres til 2014.

Eldrerådets årsmelding 2014

Eldrerådet RS 8/15 02.03.15 Rapport om bruk Arnfinn Rodal inviteres til møte 5. mai kl.
av institusjonsplasser m.m. 4. Kvartal 2014 – 10.00 for å orientere om
samhandlingsreformen og svare på andre
oppfølging
spørsmål fra eldrerådet
Offentlig ettersyn og høring - detaljregulering - Til punkt 4.3 Vilt Eldrerådet stiller
Dvalås syd - Plan ID 201401
spørsmål med vurderingene i rapporten,
da eldrerådet er kjent med at det er jaktet
på hjort på naboeiendommen. Stiller
spørsmål ved vintertilgjengeligheten for
traktorvei ned til Dvalåstjønna, da tjønna
er ment å benyttes av brannvesenet ved
branntilløp i området.
Innkalling til budsjettseminar 2. og 3. juni i
Søgne rådhus (kommunestyresalen) –
Oppstart av arbeidet med budsjett for 2016 og
økonomiplan 2016-2019
Eventuelt

Eventuelt

Eventuelt

Kai Gjertsen, Bjørg Bjørsvik, Arvid
Abrahamsen, og Thorild Hortemo deltar 2.
juni
Pga av årskonferansen 04.mai flyttes
møte i eldrerådet denne datoen til 5. mai
kl. 10.00.
Utvalgssekretær melder på Berg Larsen,
Helge Andersen, Bjørg Bjørsvik og Arvid
Abrahamsen til årskonferansen 4. mai
Bjørg Bjørsvik vil på neste møte orientere
fra demenskonferansen

Kommentar

Status
Svar fra GUS lagt i
kølista til EL

Årstall endret.
Årsmeldingen lagt i
kølista til
kommunestyret
Arnfinn Rodal invitert
til møtet

Uttalelse sendt
Vibecke Wold Sunde

Melding sendt Camaar

Melding sendt
medlemmene
F

Oppfølging av vedtak -Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor
Administrasjon

Ansvarlig

Møtedato

Saksnummer

Sakstittel

Camilla
Erland
Aarnes

03.03.2015 RS 17/15

Rekruttering av personer PDF-vedlegget er ikke mulig å åpne.
med nedsatt
Saken bes satt på sakskartet i neste
funksjonsevne - på
møte.
vanlig måte - Rapport fra
AFI

Administrasjon

Camilla
Erland
Aarnes

03.03.2015 RS 19/15

Vårkonferansen 2015 - Rådet ønsker tilsendt utfyllende
Råd for mennesker med program og muligheten for
nedsatt funksjonsevne i påmelding når dette er klart.
Vest-Agder

Teknisk

Torkjell Tofte 03.03.2015 PS 9/15

Orientering om
fiskeplass for
rullestolbrukere

Vedtak/Oppfølging

Vedtak:Rådet for mennesker med
nedsatt funksjonsevne henstiller om
at kommunen jobber videre med å
søke elvens grunneiere om
muligheten til å utarbeide en
fiskeplass for rullestolbrukere.
Rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne ønsker å ha
muligheten til å komme med innspill
til valg av beliggenheten for
fiskeplassen, samt delta i befaringer.

Spesialrådgiver

Paal
Kristensen

03.03.2015 PS 10/15

Eventuelt

Medlem Asbjørn Olaussen har blitt
intervjuet av lokalavisa i forbindelse
med kommunens vedtak iverksatt
01.04.15 – drosjeselskapene nektes
å kjøre inn på torvet. Rådet ønsker i
neste møte en tilbakemelding fra
administrasjonen på bakgrunnen for
dette vedtaket, og en orientering på
hvor drosjene skal kjøre når
personer med nedsatt
funksjonsevne skal til lege,
fysioterapi etc

Oppvekst

Liv Tone
Askildsen

14.04.2015 RS 24/15

Sak 3/15: Konkretisering Rådet ønsker å få saken opp på
nytt, da linken i saken ikke fungerte
av skolebruksplan for
Vest-Agderskolen fram
mot 2030

Administrasjonsavdelingen

Liv Tone
Askildsen

14.04.2015 RS 27/15

Vern retten til
hjelpemidler

Administrasjon

Liv Tone
Askildsen

14.04.2015 PS 13/15

Eventuelt

Rådet ønsker å få saken opp på
nytt, da flere i rådet ikke fikk opp
saken på iPadene
Arealplanlegger Vibecke Wold
Sunde møtte i rådet for å få innspill
fra rådet om plassering av fiskeplass
langs Søgneelva for personer med
nedsatt funksjonsevne. Rådet for
mennesker med nedsatt
funksjonsevne ved Frank Gyland tar
kontakt med elveeierlaget om aktuelt
området. Rådet for mennesker med
nedsatt funksjonsevne ved følger
videre opp med administrasjonen.

Administrasjon

Liv Tone
Askildsen

14.04.2015 PS 13/15

Eventuelt

Rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne har fått
tilbakemeldinger fra flere hold om at
det er blitt utfordrende for
funksjonshemmede og eldre å
komme frem til fysikalsk behandling
og treningssenter på Tangvall. Dette
som følge av formannskapets vedtak
19.11.2014. Rådet ønsker at
formannskapet ser på dette igjen, og
da spesielt i forhold til denne
brukergruppen.

nedsatt funksjonsevne
Kommentar

Status

Invitasjon sendt på epost til
medlemmene
12.03.15
Eldrerådet informert i senere
møte om at de må arbeide
med å finne ønsket
lokalisering og at saken kan
håndteres etter dettte.
F

Paal kommer i
møtet 14.04.15 kl
13.30

x-notat lagt på
saken

Enhetsleder for
ingeniørvesenet Paal
Kristensen orienterte om
biltrafikk på torvet på
Tangvall.

Brev sent til
formannskapet og
meldt opp som
referatsak

