Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

033
2015/2719 -3737/2019
Ada Elise Q. Nygård
23.01.2019

Saksframlegg
Godkjenning av protokoll fra møte 13.12.2018
Utv.saksnr
1/19

Utvalg
Kommunestyret

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte i kommunestyret 13.12.2018.

Vedlegg
1 Foreløpig protokoll KS 13.12.2018

Møtedato
31.01.2019

SØGNE
KOMMUNE
Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Kommunestyret
Kommunestyresalen Søgne rådhus
13.12.2018
16:00

Orientering ved Camilla Dunsæd kl 16:00-17:00.
Ordinært møte startet kl 17:05.

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Astrid Margrethe Hilde
Ordfører
Bjørn Egeli
Medlem
Heidi Johansen
Medlem
Knut Henriksen
Medlem
Magne Haugland
Medlem
Aslaug Bakke
Medlem
Egel Terkelsen
Varaordfører
Bernt Ludvig Daland
Medlem
Christian Eikeland
Medlem
Gry Vibeke Aga Stubstad
Medlem
Tom Jørgensen
Medlem
Tom Løchen
Medlem
Jack Andersen
Medlem
Oscar Lohne
Medlem
Helge Reisvoll
Medlem
Karl Wilhelm Strandvik
Medlem
Sigrun Sæther
Medlem
Yngvar Monstad
Medlem
Bjarne Bentsen Lieng
Medlem
Arild Ernst Berge
Medlem
Tone Pettersen
Medlem

Representerer
AP
AP
AP
AP
AP
AP
FRP
FRP
FRP
FRP
FRP
H
H
H
H
Uavhengig
KRF
MDG
SP
V
V

Forfall faste medlemmer:
Navn
Torfinn Kleivset
Roy Fardal
Allen Elle
Paul Magne Lunde
Pål Frode Henden
Per Kjær

Representerer
KRF
H
KRF
AP
AP
SV

Varamedlemmer som møtte:

Funksjon
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL

Navn
Harald Rafoss
Audun Hinna Øvrebø
Trond Reitan
Inge Johan Jenssen
Roar Andreas Tufteland
Torunn Kristiansen

Møtte for
Pål Frode Henden
Paul Magne Lunde
Roy Fardal
Torfinn Kleivset
Allen Elle
Per Kjær

Representerer
AP
AP
H
KRF
KRF
SV

Søgne barne- og ungdomsråd var representert ved Siri Heimdal Knudsen.
Repr. Bakke (AP) fratrådte møtet fra og med behandling av PS 129/18 Rullering av idrettens
handlingsprogram i Søgne for 2019-202.
Vararepresentant Lunøe- Nielsen (AP) tiltrådte møtet.

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kim Høyer Holum
Torkjell Tofte
Svein Resset
Jon Wergeland
Dag Morten Frantzen
Børre Andreassen

Stilling
Rådmann
Kommunalsjef teknisk
Kommunalsjef helse
Kommunalsjef oppvekst
Organisasjonssjef
Økonomisjef

Habilitet



PS 125/18 Søknad om driftstilskudd – Stiftelsen Arkivet
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Haugland (AP) med bakgrunn i Fvl § 6, 2. ledd,
andre særegne forhold. Representanten ble erklært inhabil med 20 mot 6 stemmer (SP, FRP)
og fratrådte møtet.



PS 126/18 Sluttbehandling – Detaljregulering Nodenesveien 25
Det ble reist habilitetsspørsmål for ordfører Hilde (AP) med bakgrunn i Fvl § 6, 2. ledd,
andre særegne forhold. Representanten ble erklært inhabil med 24 mot 1 (SP) stemmer, og
hun fratrådte møtet. Repr. Lunøe- Nielsen (AP) tiltrådte møtet.
Varaordfører Terkelsen (FRP) ledet møtet under behandling av saken.
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Henriksen (AP) da han regnes som part i saken, jmf
Fvl. § 6,1.ledd a. Representanten ble enstemmig erklært inhabil og fratrådte møtet.



PS 129/18 Rullering av idrettens handlingsprogram i Søgne for 2019-2022
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Haugland (AP) i henhold til Kommuneloven § 40, 3.
ledd bokstav b. Representanten ble erklært inhabil og fratrådte møtet.

Endring i saksliste



PS 126/18 Sluttbehandling – Detaljregulering av Nodenesveien 25 – Plan ID 201610 ble
behandlet etter PS 128/18 Høringsuttalelse – Lokal forskrift for inntak til videregående
opplæring og formidling til læreplass i Agder fylkeskommune.

Av 27 representanter var 27 til stede inkludert møtende vararepresentanter. Repr. Strandvik (Uavh)
var noe forsinket til møtet, og han tiltrådte fra og med behandling av PS 124/18 Politisk møteplan
2019.
Møtet ble annonsert i budstikka 12.12.2018.
Sakskartet datert 06.12. 2018 omhandlet politisk sak 120/18 til og med politisk sak 130/18.
PS 123/18 Suppleringsvalg – Varamedlem til kommunestyret for valgperioden 2015-2019 ble
ettersendt 13.12.2018.
FO 12/18 Interpellasjon – kommunale båtplasser i Solta båthavn ble besvart i kommunestyremøtet
22.11.2018. Saken vil bli tatt opp på nytt i kommunestyrets neste møte, 31.01.2019.
For øvrig ingen merknader til innkalling eller sakskart.

Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.
Søgne, 14.12.2018

Astrid M. Hilde (sign.)
Ordfører

Ada Elise Nygård (sign.)
Rådgiver

Saksnr

Innhold

PS 120/18

Godkjenning av protokoll fra møte 22.11.2018

PS 121/18

Referatsaker Kommunestyret 13.12.2018

RS 28/18

Underskrevet avtale mellom Agder kommunene vedrørende partenes
salg av aksjer i Agder Energi AS

PS 122/18

Suppleringsvalg - Varamedlem til kommunestyret

PS 123/18

Suppleringsvalg - Varamedlem til kommunestyret for valgperioden
2015-2019

PS 124/18

Politisk møteplan 2019

PS 125/18

Søknad om driftstilskudd - Stiftelsen Arkivet

PS 126/18

Sluttbehandling - Detaljregulering av Nodenesveien 25 – Plan ID
201610

PS 127/18

Sluttbehandling - Detaljregulering for Øygarden 7 - 11 - 15 (Solstrålen
barnehage) - Plan ID 201609

PS 128/18

Høringsuttalelse - Lokal forskrift for inntak til videregående opplæring

Ettersendt
13.12.2018

og formidling til læreplass i Agder fylkeskommune
PS 129/18

Rullering av idrettens handlingsprogram i Søgne for 2019-2022

PS 130/18

Årsbudsjett 2019, Økonomiplan 2019-2022

PS 120/18 Godkjenning av protokoll fra møte 22.11.2018
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte i kommunestyret 22.11.2018.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.12.2018
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte i kommunestyret 22.11.2018.

PS 121/18 Referatsaker Kommunestyret 13.12.2018
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.12.2018
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

RS 28/18 Underskrevet avtale mellom Agder kommunene vedrørende partenes
salg av aksjer i Agder Energi AS 2016/2243
PS 122/18 Suppleringsvalg - Varamedlem til kommunestyret

Rådmannens forslag til vedtak:
Som 4. varamedlem til kommunestyret for Venstre velges: …………………………….

Saksprotokoll i Valgstyret - 13.12.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Som 4. varamedlem til kommunestyret for Venstre velges: …………………………….
Repr. Berge (V) fremmet forslag:
Varamedlem Agnes- Margrethe Bjorvand velges som 4. varamedlem (opprykk fra 5.vara) for Venstre i
kommunestyret.
Gordon Øydna velges som 5.varamedlem for Venstre i kommunestyret.
Votering:
Forslag fra Venstre ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Varamedlem Agnes- Margrethe Bjorvand velges som 4. varamedlem (opprykk fra 5.vara) for Venstre i
kommunestyret.
Gordon Øydna velges som 5.varamedlem for Venstre i kommunestyret.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.12.2018
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra valgstyret:
Varamedlem Agnes- Margrethe Bjorvand velges som 4. varamedlem (opprykk fra 5.vara) for Venstre i
kommunestyret.
Gordon Øydna velges som 5.varamedlem for Venstre i kommunestyret.
Votering:
Innstilling fra valgstyret ble enstemmig vedtatt (26 stemmer).

Vedtak:
Varamedlem Agnes- Margrethe Bjorvand velges som 4. varamedlem (opprykk fra 5.vara) for Venstre i
kommunestyret.
Gordon Øydna velges som 5.varamedlem for Venstre i kommunestyret.

PS 123/18 Suppleringsvalg - Varamedlem til kommunestyret for valgperioden
2015-2019
Rådmannens forslag til vedtak:
Som 6. varamedlem til kommunestyret for Arbeiderpartiet velges:……………….

Saksprotokoll i Valgstyret - 13.12.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag:
Som 6. varamedlem til kommunestyret for Arbeiderpartiet velges:……………….
Repr. Johansen (AP) fremmet forslag:
Som 6. varamedlem til kommunestyret for Arbeiderpartiet velges: Marianne Bakke Meiholt

Votering:
Forslaget fra AP ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Som 6. varamedlem til kommunestyret for Arbeiderpartiet velges: Marianne Bakke Meiholt

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.11.2018
Behandling:
Utsettelsesforslag fra ordfører Hilde (AP).
Saken ble foreslått trukket i påvente av svar fra kommunal- og moderniseringsdepartementet for å sikre riktig
håndtering av suppleringsvalg til kommunestyret.
Votering:
 Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.12.2018
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra valgstyret:
Som 6. varamedlem til kommunestyret for Arbeiderpartiet velges: Marianne Bakke Meiholt
Votering:

Innstilling fra valgstyret ble enstemmig vedtatt (26 stemmer).
Vedtak:
Som 6. varamedlem til kommunestyret for Arbeiderpartiet velges: Marianne Bakke Meiholt

PS 124/18 Politisk møteplan 2019
Rådmannens forslag til vedtak:
I 2019 holder eldrerådet, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Søgne Barne- og ungdomsråd,
administrasjonsutvalget, tjenesteutvalget, formannskapet, plan- og miljøutvalget og kommunestyret følgende
møter:
JANUAR
Onsdag 16.01.19
Onsdag 23.01.19
Torsdag 31.01.19
Mandag 28.01.19
Tirsdag 29.01.19
Onsdag 31.01.19

Formannskapet
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret
Eldrerådet (kun ved behov)
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (kun ved behov)
Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)

FEBRUAR
Tirsdag 05.02.19
Onsdag 06.02.19
Onsdag 13.02.19
Mandag 25.02.19
Tirsdag 26.02.19
Onsdag 27.02.19
Onsdag 27.02.19
Torsdag 28.02.19

Administrasjonsutvalget (kun ved behov)
Tjenesteutvalget (kun ved behov)
Formannskapet (kun ved behov)
Eldrerådet
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Søgne barne- og ungdomsråd
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret (kun ved behov)

MARS
Tirsdag 05.03.19
Onsdag 06.03.19
Onsdag 13.03.19
Onsdag 20.03.19
Torsdag 28.03.19

Administrasjonsutvalget
Tjenesteutvalget
Formannskapet
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret

APRIL
Mandag 01.04.19
Tirsdag 02.04.19
Tirsdag 02.04.19
Onsdag 03.04.19
Onsdag 03.04.19
Onsdag 10.04.19
Onsdag 24.04.19
Torsdag 25.04.18
Mandag 29.04.19
Tirsdag 30.04.19

Eldrerådet (kun ved behov)
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (kun ved behov)
Administrasjonsutvalget (kun ved behov)
Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)
Tjenesteutvalget (kun ved behov)
Formannskapet
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret
Eldrerådet (kun ved behov)
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (kun ved behov)

MAI
Tirsdag 07.05.19

Administrasjonsutvalget (kun ved behov)

Onsdag 08.05.19
Onsdag 08.05.19
Onsdag 15.05.19
Onsdag 22.05.19
Torsdag 23.05.19
Mandag 27.05.19
Tirsdag 28.05.19
Onsdag 29.05.19

Tjenesteutvalget (kun ved behov)
Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)
Formannskapet (kun ved behov)
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret (kun ved behov)
Eldrerådet
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Søgne barne- og ungdomsråd

JUNI
Tirsdag 04.06.19
Onsdag 05.06.19
Onsdag 12.06.19
Onsdag 19.06.19
Torsdag 20.06.19

Administrasjonsutvalget
Tjenesteutvalget
Formannskapet
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret

AUGUST
Onsdag 21.08.19
Onsdag 28.08.19
Torsdag 29.08.19

Formannskapet (kun ved behov)
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret (kun ved behov)

SEPTEMBER
Tirsdag 03.09.19
Onsdag 04.09.19
Onsdag 11.09.19
Onsdag 18.09.19
Mandag 23.09.19
Tirsdag 24.09.19
Onsdag 25.09.19
Torsdag 26.09.19

Administrasjonsutvalget
Tjenesteutvalget
Formannskapet
Plan- og miljøutvalget
Eldrerådet
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Søgne barne- og ungdomsråd
Kommunestyret

OKTOBER
Tirsdag 08.10.19
Onsdag 09.10.19
Onsdag 16.10.19
Onsdag 23.10.19
Onsdag 23.10.19
Mandag 28.10.19
Tirsdag 29.10.19
Torsdag 31.10.19

Administrasjonsutvalget (kun ved behov)
Tjenesteutvalget (kun ved behov)
Formannskapet (kun ved behov)
Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)
Plan- og miljøutvalget
Eldrerådet (kun ved behov)
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (kun ved behov)
Kommunestyret (kun ved behov)

NOVEMBER
Tirsdag 05.11.19
Onsdag 06.11.19
Onsdag 20.11.19
Onsdag 27.11.19
Torsdag 28.11.19

Administrasjonsutvalget (kun ved behov)
Tjenesteutvalget (kun ved behov)
Plan- og miljøutvalget
Formannskapet (kun ved behov)
Kommunestyret (kun ved behov)

DESEMBER
Onsdag 11.12.18
Torsdag 19.12.18

Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret (kun ved behov)



Administrasjonsutvalgets møter settes ordinært tirsdager kl. 13.00.









Møter i tjenesteutvalget, plan- og miljøutvalget og formannskapet settes ordinært onsdager kl. 09.00.
Kommunestyrets møter settes ordinært torsdager kl. 17.30.
Eldrerådets møter settes ordinært til mandager kl. 10.00.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes møter settes ordinært til tirsdager kl. 10.00.
Møter i Søgne barne- og ungdomsråd settes ordinært til onsdager kl. 13.00.
Møtested vil ordinært være kommunestyresalen.
Møteplan for 2019 revideres før sommerferien

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

Innstilling:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar politisk møteplan for 2019 til orientering.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 09.10.2018
Behandling:
Fellesforslag:
Administrasjonsutvalget tar politisk møteplan 2019 til orientering. Uheldig at møter i Planutvalg og
Kommunestyret kun har en dags mellomrom.

Innstilling:
Administrasjonsutvalget tar politisk møteplan 2019 til orientering. Uheldig at møter i Planutvalg og
Kommunestyret kun har en dags mellomrom.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 10.10.2018
Behandling:
Repr.: Oscar Lohne (H) bemerket at onsdag 31.01.19 nok skal være 30.01.19.
Leder: Christian Eikeland (Frp) fremmet forslag:
Tjenesteutvalget vedtar Rådmannens forslag til Politisk møteplan for 2019 med følgende tilleggsforslag:
Det settes møter som oppsatt i Politisk møteplan for 2019, og det gis informasjon om enheter og
kommunereformen underveis. Møte i januar og september avholdes kun ved behov.

Votering:
Enstemmig vedtatt.
Vedtak/Innstilling:
Tjenesteutvalget vedtar Rådmannens forslag til Politisk møteplan for 2019 med følgende tilleggsforslag:

Det settes møter som oppsatt i Politisk møteplan for 2019, og det gis informasjon om enheter og
kommunereformen underveis. Møte i januar og september avholdes kun ved behov.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 24.10.2018
Behandling:
Plan- og miljøutvalget fattet enstemmig vedtak.

Innstilling:
Rådmannens forslag til vedtak:
I 2019 holder eldrerådet, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Søgne Barne- og ungdomsråd,
administrasjonsutvalget, tjenesteutvalget, formannskapet, plan- og miljøutvalget og kommunestyret følgende
møter:
JANUAR
Onsdag 16.01.19
Onsdag 23.01.19
Torsdag 31.01.19
Mandag 28.01.19
Tirsdag 29.01.19
Onsdag 31.01.19

Formannskapet
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret
Eldrerådet (kun ved behov)
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (kun ved behov)
Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)

FEBRUAR
Tirsdag 05.02.19
Onsdag 06.02.19
Onsdag 13.02.19
Mandag 25.02.19
Tirsdag 26.02.19
Onsdag 27.02.19
Onsdag 27.02.19
Torsdag 28.02.19

Administrasjonsutvalget (kun ved behov)
Tjenesteutvalget (kun ved behov)
Formannskapet (kun ved behov)
Eldrerådet
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Søgne barne- og ungdomsråd
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret (kun ved behov)

MARS
Tirsdag 05.03.19
Onsdag 06.03.19
Onsdag 13.03.19
Onsdag 20.03.19
Torsdag 28.03.19

Administrasjonsutvalget
Tjenesteutvalget
Formannskapet
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret

APRIL
Mandag 01.04.19
Tirsdag 02.04.19
Tirsdag 02.04.19
Onsdag 03.04.19
Onsdag 03.04.19
Onsdag 10.04.19
Onsdag 24.04.19
Torsdag 25.04.18
Mandag 29.04.19
Tirsdag 30.04.19

Eldrerådet (kun ved behov)
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (kun ved behov)
Administrasjonsutvalget (kun ved behov)
Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)
Tjenesteutvalget (kun ved behov)
Formannskapet
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret
Eldrerådet (kun ved behov)
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (kun ved behov)

MAI
Tirsdag 07.05.19
Onsdag 08.05.19
Onsdag 08.05.19
Onsdag 15.05.19
Onsdag 22.05.19
Torsdag 23.05.19
Mandag 27.05.19
Tirsdag 28.05.19
Onsdag 29.05.19

Administrasjonsutvalget (kun ved behov)
Tjenesteutvalget (kun ved behov)
Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)
Formannskapet (kun ved behov)
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret (kun ved behov)
Eldrerådet
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Søgne barne- og ungdomsråd

JUNI
Tirsdag 04.06.19
Onsdag 05.06.19
Onsdag 12.06.19
Onsdag 19.06.19
Torsdag 20.06.19

Administrasjonsutvalget
Tjenesteutvalget
Formannskapet
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret

AUGUST
Onsdag 21.08.19
Onsdag 28.08.19
Torsdag 29.08.19

Formannskapet (kun ved behov)
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret (kun ved behov)

SEPTEMBER
Tirsdag 03.09.19
Onsdag 04.09.19
Onsdag 11.09.19
Onsdag 18.09.19
Mandag 23.09.19
Tirsdag 24.09.19
Onsdag 25.09.19
Torsdag 26.09.19

Administrasjonsutvalget
Tjenesteutvalget
Formannskapet
Plan- og miljøutvalget
Eldrerådet
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Søgne barne- og ungdomsråd
Kommunestyret

OKTOBER
Tirsdag 08.10.19
Onsdag 09.10.19
Onsdag 16.10.19
Onsdag 23.10.19
Onsdag 23.10.19
Mandag 28.10.19
Tirsdag 29.10.19
Torsdag 31.10.19

Administrasjonsutvalget (kun ved behov)
Tjenesteutvalget (kun ved behov)
Formannskapet (kun ved behov)
Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)
Plan- og miljøutvalget
Eldrerådet (kun ved behov)
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (kun ved behov)
Kommunestyret (kun ved behov)

NOVEMBER
Tirsdag 05.11.19
Onsdag 06.11.19
Onsdag 20.11.19
Onsdag 27.11.19
Torsdag 28.11.19

Administrasjonsutvalget (kun ved behov)
Tjenesteutvalget (kun ved behov)
Plan- og miljøutvalget
Formannskapet (kun ved behov)
Kommunestyret (kun ved behov)

DESEMBER
Onsdag 11.12.18
Torsdag 19.12.18

Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret (kun ved behov)










Administrasjonsutvalgets møter settes ordinært tirsdager kl. 13.00.
Møter i tjenesteutvalget, plan- og miljøutvalget og formannskapet settes ordinært onsdager kl. 09.00.
Kommunestyrets møter settes ordinært torsdager kl. 17.30.
Eldrerådets møter settes ordinært til mandager kl. 10.00.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes møter settes ordinært til tirsdager kl. 10.00.
Møter i Søgne barne- og ungdomsråd settes ordinært til onsdager kl. 13.00.
Møtested vil ordinært være kommunestyresalen.
Møteplan for 2019 revideres før sommerferien

Saksprotokoll i Eldrerådet - 08.10.2018
Behandling:
Ingen merknader.

innstilling:
Eldrerådet tar politisk møteplan 2019 til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.11.2018
Behandling:
Ordinært medlem Tom Løchen (H) tiltrådte møtet.
Til behandling forelå to innstillinger.
Innstilling fra administrasjonsutvalget:
Administrasjonsutvalget tar politisk møteplan 2019 til orientering. Uheldig at møter i Planutvalg og
Kommunestyret kun har en dags mellomrom.
Innstilling fra tjenesteutvalget:
Tjenesteutvalget vedtar rådmannens forslag til politisk møteplan for 2019 med følgende tilleggsforslag:
Det settes møter som oppsatt i politisk møteplan for 2019, og det gis informasjon om enheter og
kommunereformen underveis. Møte i januar og september avholdes kun ved behov.
I saksfremlegget fremkommer rådmannens forslag til vedtak:
I 2019 holder eldrerådet, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Søgne Barne- og ungdomsråd,
administrasjonsutvalget, tjenesteutvalget, formannskapet, plan- og miljøutvalget og kommunestyret følgende
møter:
JANUAR
Onsdag 16.01.19
Onsdag 23.01.19
Torsdag 31.01.19
Mandag 28.01.19
Tirsdag 29.01.19
Onsdag 31.01.19

Formannskapet
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret
Eldrerådet (kun ved behov)
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (kun ved behov)
Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)

FEBRUAR
Tirsdag 05.02.19

Administrasjonsutvalget (kun ved behov)

Onsdag 06.02.19
Onsdag 13.02.19
Mandag 25.02.19
Tirsdag 26.02.19
Onsdag 27.02.19
Onsdag 27.02.19
Torsdag 28.02.19

Tjenesteutvalget (kun ved behov)
Formannskapet (kun ved behov)
Eldrerådet
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Søgne barne- og ungdomsråd
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret (kun ved behov)

MARS
Tirsdag 05.03.19
Onsdag 06.03.19
Onsdag 13.03.19
Onsdag 20.03.19
Torsdag 28.03.19

Administrasjonsutvalget
Tjenesteutvalget
Formannskapet
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret

APRIL
Mandag 01.04.19
Tirsdag 02.04.19
Tirsdag 02.04.19
Onsdag 03.04.19
Onsdag 03.04.19
Onsdag 10.04.19
Onsdag 24.04.19
Torsdag 25.04.18
Mandag 29.04.19
Tirsdag 30.04.19

Eldrerådet (kun ved behov)
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (kun ved behov)
Administrasjonsutvalget (kun ved behov)
Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)
Tjenesteutvalget (kun ved behov)
Formannskapet
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret
Eldrerådet (kun ved behov)
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (kun ved behov)

MAI
Tirsdag 07.05.19
Onsdag 08.05.19
Onsdag 08.05.19
Onsdag 15.05.19
Onsdag 22.05.19
Torsdag 23.05.19
Mandag 27.05.19
Tirsdag 28.05.19
Onsdag 29.05.19

Administrasjonsutvalget (kun ved behov)
Tjenesteutvalget (kun ved behov)
Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)
Formannskapet (kun ved behov)
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret (kun ved behov)
Eldrerådet
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Søgne barne- og ungdomsråd

JUNI
Tirsdag 04.06.19
Onsdag 05.06.19
Onsdag 12.06.19
Onsdag 19.06.19
Torsdag 20.06.19

Administrasjonsutvalget
Tjenesteutvalget
Formannskapet
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret

AUGUST
Onsdag 21.08.19
Onsdag 28.08.19
Torsdag 29.08.19

Formannskapet (kun ved behov)
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret (kun ved behov)

SEPTEMBER
Tirsdag 03.09.19
Onsdag 04.09.19
Onsdag 11.09.19
Onsdag 18.09.19
Mandag 23.09.19
Tirsdag 24.09.19

Administrasjonsutvalget
Tjenesteutvalget
Formannskapet
Plan- og miljøutvalget
Eldrerådet
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Onsdag 25.09.19
Torsdag 26.09.19

Søgne barne- og ungdomsråd
Kommunestyret

OKTOBER
Tirsdag 08.10.19
Onsdag 09.10.19
Onsdag 16.10.19
Onsdag 23.10.19
Onsdag 23.10.19
Mandag 28.10.19
Tirsdag 29.10.19
Torsdag 31.10.19

Administrasjonsutvalget (kun ved behov)
Tjenesteutvalget (kun ved behov)
Formannskapet (kun ved behov)
Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)
Plan- og miljøutvalget
Eldrerådet (kun ved behov)
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (kun ved behov)
Kommunestyret (kun ved behov)

NOVEMBER
Tirsdag 05.11.19
Onsdag 06.11.19
Onsdag 20.11.19
Onsdag 27.11.19
Torsdag 28.11.19

Administrasjonsutvalget (kun ved behov)
Tjenesteutvalget (kun ved behov)
Plan- og miljøutvalget
Formannskapet (kun ved behov)
Kommunestyret (kun ved behov)

DESEMBER
Onsdag 11.12.18
Torsdag 19.12.18

Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret (kun ved behov)










Administrasjonsutvalgets møter settes ordinært tirsdager kl. 13.00.
Møter i tjenesteutvalget, plan- og miljøutvalget og formannskapet settes ordinært onsdager kl. 09.00.
Kommunestyrets møter settes ordinært torsdager kl. 17.30.
Eldrerådets møter settes ordinært til mandager kl. 10.00.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes møter settes ordinært til tirsdager kl. 10.00.
Møter i Søgne barne- og ungdomsråd settes ordinært til onsdager kl. 13.00.
Møtested vil ordinært være kommunestyresalen.
Møteplan for 2019 revideres før sommerferien

Repr. Løchen (H):
Onsdag 31.01.2019 finnes ikke i kalenderen.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet et utsettelsesforslag.

Votering:


Utsettelsesforslaget fra FRP ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Saken utsettes til neste møte.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2018

Behandling:
Til behandling forelå to innstillinger.
Innstilling fra administrasjonsutvalget:
Administrasjonsutvalget tar politisk møteplan 2019 til orientering. Uheldig at møter i Planutvalg og
Kommunestyret kun har en dags mellomrom.
Innstilling fra tjenesteutvalget:
Tjenesteutvalget vedtar rådmannens forslag til politisk møteplan for 2019 med følgende tilleggsforslag:
Det settes møter som oppsatt i politisk møteplan for 2019, og det gis informasjon om enheter og
kommunereformen underveis. Møte i januar og september avholdes kun ved behov.
I saksfremlegget fremkommer rådmannens forslag til vedtak:
I 2019 holder eldrerådet, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Søgne Barne- og ungdomsråd,
administrasjonsutvalget, tjenesteutvalget, formannskapet, plan- og miljøutvalget og kommunestyret følgende
møter:
JANUAR
Onsdag 16.01.19
Onsdag 23.01.19
Torsdag 31.01.19
Mandag 28.01.19
Tirsdag 29.01.19
Onsdag 31.01.19

Formannskapet
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret
Eldrerådet (kun ved behov)
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (kun ved behov)
Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)

FEBRUAR
Tirsdag 05.02.19
Onsdag 06.02.19
Onsdag 13.02.19
Mandag 25.02.19
Tirsdag 26.02.19
Onsdag 27.02.19
Onsdag 27.02.19
Torsdag 28.02.19

Administrasjonsutvalget (kun ved behov)
Tjenesteutvalget (kun ved behov)
Formannskapet (kun ved behov)
Eldrerådet
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Søgne barne- og ungdomsråd
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret (kun ved behov)

MARS
Tirsdag 05.03.19
Onsdag 06.03.19
Onsdag 13.03.19
Onsdag 20.03.19
Torsdag 28.03.19

Administrasjonsutvalget
Tjenesteutvalget
Formannskapet
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret

APRIL
Mandag 01.04.19
Tirsdag 02.04.19
Tirsdag 02.04.19
Onsdag 03.04.19
Onsdag 03.04.19
Onsdag 10.04.19
Onsdag 24.04.19
Torsdag 25.04.18
Mandag 29.04.19
Tirsdag 30.04.19

Eldrerådet (kun ved behov)
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (kun ved behov)
Administrasjonsutvalget (kun ved behov)
Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)
Tjenesteutvalget (kun ved behov)
Formannskapet
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret
Eldrerådet (kun ved behov)
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (kun ved behov)

MAI
Tirsdag 07.05.19
Onsdag 08.05.19

Administrasjonsutvalget (kun ved behov)
Tjenesteutvalget (kun ved behov)

Onsdag 08.05.19
Onsdag 15.05.19
Onsdag 22.05.19
Torsdag 23.05.19
Mandag 27.05.19
Tirsdag 28.05.19
Onsdag 29.05.19

Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)
Formannskapet (kun ved behov)
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret (kun ved behov)
Eldrerådet
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Søgne barne- og ungdomsråd

JUNI
Tirsdag 04.06.19
Onsdag 05.06.19
Onsdag 12.06.19
Onsdag 19.06.19
Torsdag 20.06.19

Administrasjonsutvalget
Tjenesteutvalget
Formannskapet
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret

AUGUST
Onsdag 21.08.19
Onsdag 28.08.19
Torsdag 29.08.19

Formannskapet (kun ved behov)
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret (kun ved behov)

SEPTEMBER
Tirsdag 03.09.19
Onsdag 04.09.19
Onsdag 11.09.19
Onsdag 18.09.19
Mandag 23.09.19
Tirsdag 24.09.19
Onsdag 25.09.19
Torsdag 26.09.19

Administrasjonsutvalget
Tjenesteutvalget
Formannskapet
Plan- og miljøutvalget
Eldrerådet
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Søgne barne- og ungdomsråd
Kommunestyret

OKTOBER
Tirsdag 08.10.19
Onsdag 09.10.19
Onsdag 16.10.19
Onsdag 23.10.19
Onsdag 23.10.19
Mandag 28.10.19
Tirsdag 29.10.19
Torsdag 31.10.19

Administrasjonsutvalget (kun ved behov)
Tjenesteutvalget (kun ved behov)
Formannskapet (kun ved behov)
Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)
Plan- og miljøutvalget
Eldrerådet (kun ved behov)
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (kun ved behov)
Kommunestyret (kun ved behov)

NOVEMBER
Tirsdag 05.11.19
Onsdag 06.11.19
Onsdag 20.11.19
Onsdag 27.11.19
Torsdag 28.11.19

Administrasjonsutvalget (kun ved behov)
Tjenesteutvalget (kun ved behov)
Plan- og miljøutvalget
Formannskapet (kun ved behov)
Kommunestyret (kun ved behov)

DESEMBER
Onsdag 11.12.18
Torsdag 19.12.18

Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret (kun ved behov)







Administrasjonsutvalgets møter settes ordinært tirsdager kl. 13.00.
Møter i tjenesteutvalget, plan- og miljøutvalget og formannskapet settes ordinært onsdager kl. 09.00.
Kommunestyrets møter settes ordinært torsdager kl. 17.30.
Eldrerådets møter settes ordinært til mandager kl. 10.00.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes møter settes ordinært til tirsdager kl. 10.00.





Møter i Søgne barne- og ungdomsråd settes ordinært til onsdager kl. 13.00.
Møtested vil ordinært være kommunestyresalen.
Møteplan for 2019 revideres før sommerferien

Protokolltilførsel fra repr. Terkelsen (FRP):
Komplett oversikt over politiske møter på kommunens hjemmesider oppdateres med møtedato for
fellesnemnda, partssammensatt utvalg og arbeidsutvalget i K3.

Votering:


Innstilling fra tjenesteutvalg og administrasjonsutvalget ble enstemmig vedtatt, inklusivt korrigering
av møtedato fra onsdag 31.01.2019 til onsdag 30.01.2019.

Innstilling:
I 2019 holder eldrerådet, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Søgne Barne- og ungdomsråd,
administrasjonsutvalget, tjenesteutvalget, formannskapet, plan- og miljøutvalget og kommunestyret
følgende møter:
JANUAR
Onsdag 16.01.19
Onsdag 23.01.19
Torsdag 31.01.19
Mandag 28.01.19
Tirsdag 29.01.19
Onsdag 30.01.19

Formannskapet
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret
Eldrerådet (kun ved behov)
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (kun ved behov)
Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)

FEBRUAR
Tirsdag 05.02.19
Onsdag 06.02.19
Onsdag 13.02.19
Mandag 25.02.19
Tirsdag 26.02.19
Onsdag 27.02.19
Onsdag 27.02.19
Torsdag 28.02.19

Administrasjonsutvalget (kun ved behov)
Tjenesteutvalget (kun ved behov)
Formannskapet (kun ved behov)
Eldrerådet
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Søgne barne- og ungdomsråd
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret (kun ved behov)

MARS
Tirsdag 05.03.19
Onsdag 06.03.19
Onsdag 13.03.19
Onsdag 20.03.19
Torsdag 28.03.19

Administrasjonsutvalget
Tjenesteutvalget
Formannskapet
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret

APRIL
Mandag 01.04.19
Tirsdag 02.04.19
Tirsdag 02.04.19
Onsdag 03.04.19
Onsdag 03.04.19
Onsdag 10.04.19
Onsdag 24.04.19
Torsdag 25.04.18
Mandag 29.04.19
Tirsdag 30.04.19

Eldrerådet (kun ved behov)
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (kun ved behov)
Administrasjonsutvalget (kun ved behov)
Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)
Tjenesteutvalget (kun ved behov)
Formannskapet
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret
Eldrerådet (kun ved behov)
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (kun ved behov)

MAI
Tirsdag 07.05.19
Onsdag 08.05.19
Onsdag 08.05.19
Onsdag 15.05.19
Onsdag 22.05.19
Torsdag 23.05.19
Mandag 27.05.19
Tirsdag 28.05.19
Onsdag 29.05.19

Administrasjonsutvalget (kun ved behov)
Tjenesteutvalget (kun ved behov)
Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)
Formannskapet (kun ved behov)
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret (kun ved behov)
Eldrerådet
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Søgne barne- og ungdomsråd

JUNI
Tirsdag 04.06.19
Onsdag 05.06.19
Onsdag 12.06.19
Onsdag 19.06.19
Torsdag 20.06.19

Administrasjonsutvalget
Tjenesteutvalget
Formannskapet
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret

AUGUST
Onsdag 21.08.19
Onsdag 28.08.19
Torsdag 29.08.19

Formannskapet (kun ved behov)
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret (kun ved behov)

SEPTEMBER
Tirsdag 03.09.19
Onsdag 04.09.19
Onsdag 11.09.19
Onsdag 18.09.19
Mandag 23.09.19
Tirsdag 24.09.19
Onsdag 25.09.19
Torsdag 26.09.19

Administrasjonsutvalget
Tjenesteutvalget
Formannskapet
Plan- og miljøutvalget
Eldrerådet
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Søgne barne- og ungdomsråd
Kommunestyret

OKTOBER
Tirsdag 08.10.19
Onsdag 09.10.19
Onsdag 16.10.19
Onsdag 23.10.19
Onsdag 23.10.19
Mandag 28.10.19
Tirsdag 29.10.19
Torsdag 31.10.19

Administrasjonsutvalget (kun ved behov)
Tjenesteutvalget (kun ved behov)
Formannskapet (kun ved behov)
Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)
Plan- og miljøutvalget
Eldrerådet (kun ved behov)
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (kun ved behov)
Kommunestyret (kun ved behov)

NOVEMBER
Tirsdag 05.11.19
Onsdag 06.11.19
Onsdag 20.11.19
Onsdag 27.11.19
Torsdag 28.11.19

Administrasjonsutvalget (kun ved behov)
Tjenesteutvalget (kun ved behov)
Plan- og miljøutvalget
Formannskapet (kun ved behov)
Kommunestyret (kun ved behov)

DESEMBER
Onsdag 11.12.18
Torsdag 19.12.18

Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret (kun ved behov)



Administrasjonsutvalgets møter settes ordinært tirsdager kl. 13.00.









Møter i tjenesteutvalget, plan- og miljøutvalget og formannskapet settes ordinært onsdager kl.
09.00.
Kommunestyrets møter settes ordinært torsdager kl. 17.30.
Eldrerådets møter settes ordinært til mandager kl. 10.00.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes møter settes ordinært til tirsdager kl. 10.00.
Møter i Søgne barne- og ungdomsråd settes ordinært til onsdager kl. 13.00.
Møtested vil ordinært være kommunestyresalen.
Møteplan for 2019 revideres før sommerferien

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.12.2018
Behandling:
Repr. Strandvik (Uavh) tiltrådte møtet.
Til behandling forelå innstilling fra formannskapet:
I 2019 holder eldrerådet, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Søgne Barne- og ungdomsråd,
administrasjonsutvalget, tjenesteutvalget, formannskapet, plan- og miljøutvalget og kommunestyret følgende
møter:
JANUAR
Onsdag 16.01.19 Formannskapet
Onsdag 23.01.19 Plan- og miljøutvalget
Torsdag 31.01.19 Kommunestyret
Mandag 28.01.19 Eldrerådet (kun ved behov)
Tirsdag 29.01.19 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (kun ved behov)
Onsdag 30.01.19 Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)
FEBRUAR
Tirsdag 05.02.19 Administrasjonsutvalget (kun ved behov)
Onsdag 06.02.19 Tjenesteutvalget (kun ved behov)
Onsdag 13.02.19 Formannskapet (kun ved behov)
Mandag 25.02.19 Eldrerådet
Tirsdag 26.02.19 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Onsdag 27.02.19 Søgne barne- og ungdomsråd
Onsdag 27.02.19 Plan- og miljøutvalget
Torsdag 28.02.19 Kommunestyret (kun ved behov)
MARS
Tirsdag 05.03.19 Administrasjonsutvalget
Onsdag 06.03.19 Tjenesteutvalget
Onsdag 13.03.19 Formannskapet
Onsdag 20.03.19 Plan- og miljøutvalget
Torsdag 28.03.19 Kommunestyret
APRIL
Mandag 01.04.19 Eldrerådet (kun ved behov)
Tirsdag 02.04.19 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (kun ved behov)
Tirsdag 02.04.19 Administrasjonsutvalget (kun ved behov)
Onsdag 03.04.19 Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)
Onsdag 03.04.19 Tjenesteutvalget (kun ved behov)
Onsdag 10.04.19 Formannskapet
Onsdag 24.04.19 Plan- og miljøutvalget
Torsdag 25.04.18 Kommunestyret
Mandag 29.04.19 Eldrerådet (kun ved behov)

Tirsdag 30.04.19 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (kun ved behov)
MAI
Tirsdag 07.05.19 Administrasjonsutvalget (kun ved behov)
Onsdag 08.05.19 Tjenesteutvalget (kun ved behov)
Onsdag 08.05.19 Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)
Onsdag 15.05.19 Formannskapet (kun ved behov)
Onsdag 22.05.19 Plan- og miljøutvalget
Torsdag 23.05.19 Kommunestyret (kun ved behov)
Mandag 27.05.19 Eldrerådet
Tirsdag 28.05.19 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Onsdag 29.05.19 Søgne barne- og ungdomsråd
JUNI
Tirsdag 04.06.19 Administrasjonsutvalget
Onsdag 05.06.19 Tjenesteutvalget
Onsdag 12.06.19 Formannskapet
Onsdag 19.06.19 Plan- og miljøutvalget
Torsdag 20.06.19 Kommunestyret
AUGUST
Onsdag 21.08.19 Formannskapet (kun ved behov)
Onsdag 28.08.19 Plan- og miljøutvalget
Torsdag 29.08.19 Kommunestyret (kun ved behov)
SEPTEMBER
Tirsdag 03.09.19 Administrasjonsutvalget
Onsdag 04.09.19 Tjenesteutvalget
Onsdag 11.09.19 Formannskapet
Onsdag 18.09.19 Plan- og miljøutvalget
Mandag 23.09.19 Eldrerådet
Tirsdag 24.09.19 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Onsdag 25.09.19 Søgne barne- og ungdomsråd
Torsdag 26.09.19 Kommunestyret
OKTOBER
Tirsdag 08.10.19 Administrasjonsutvalget (kun ved behov)
Onsdag 09.10.19 Tjenesteutvalget (kun ved behov)
Onsdag 16.10.19 Formannskapet (kun ved behov)
Onsdag 23.10.19 Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)
Onsdag 23.10.19 Plan- og miljøutvalget
Mandag 28.10.19 Eldrerådet (kun ved behov)
Tirsdag 29.10.19 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (kun ved behov)
Torsdag 31.10.19 Kommunestyret (kun ved behov)
NOVEMBER
Tirsdag 05.11.19 Administrasjonsutvalget (kun ved behov)
Onsdag 06.11.19 Tjenesteutvalget (kun ved behov)
Onsdag 20.11.19 Plan- og miljøutvalget
Onsdag 27.11.19 Formannskapet (kun ved behov)
Torsdag 28.11.19 Kommunestyret (kun ved behov)
DESEMBER
Onsdag 11.12.18 Plan- og miljøutvalget
Torsdag 19.12.18 Kommunestyret (kun ved behov)
-

Administrasjonsutvalgets møter settes ordinært tirsdager kl. 13.00.

-

Møter i tjenesteutvalget, plan- og miljøutvalget og formannskapet settes ordinært onsdager kl. 09.00.
Kommunestyrets møter settes ordinært torsdager kl. 17.30.
Eldrerådets møter settes ordinært til mandager kl. 10.00.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes møter settes ordinært til tirsdager kl. 10.00.
Møter i Søgne barne- og ungdomsråd settes ordinært til onsdager kl. 13.00.
Møtested vil ordinært være kommunestyresalen.
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Votering:
Innstilling fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
I 2019 holder eldrerådet, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Søgne Barne- og ungdomsråd,
administrasjonsutvalget, tjenesteutvalget, formannskapet, plan- og miljøutvalget og kommunestyret
følgende møter:
JANUAR
Onsdag 16.01.19 Formannskapet
Onsdag 23.01.19 Plan- og miljøutvalget
Torsdag 31.01.19 Kommunestyret
Mandag 28.01.19 Eldrerådet (kun ved behov)
Tirsdag 29.01.19 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (kun ved behov)
Onsdag 30.01.19 Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)
FEBRUAR
Tirsdag 05.02.19 Administrasjonsutvalget (kun ved behov)
Onsdag 06.02.19 Tjenesteutvalget (kun ved behov)
Onsdag 13.02.19 Formannskapet (kun ved behov)
Mandag 25.02.19 Eldrerådet
Tirsdag 26.02.19 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Onsdag 27.02.19 Søgne barne- og ungdomsråd
Onsdag 27.02.19 Plan- og miljøutvalget
Torsdag 28.02.19 Kommunestyret (kun ved behov)
MARS
Tirsdag 05.03.19 Administrasjonsutvalget
Onsdag 06.03.19 Tjenesteutvalget
Onsdag 13.03.19 Formannskapet
Onsdag 20.03.19 Plan- og miljøutvalget
Torsdag 28.03.19 Kommunestyret
APRIL
Mandag 01.04.19 Eldrerådet (kun ved behov)
Tirsdag 02.04.19 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (kun ved behov)
Tirsdag 02.04.19 Administrasjonsutvalget (kun ved behov)
Onsdag 03.04.19 Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)
Onsdag 03.04.19 Tjenesteutvalget (kun ved behov)
Onsdag 10.04.19 Formannskapet
Onsdag 24.04.19 Plan- og miljøutvalget
Torsdag 25.04.18 Kommunestyret
Mandag 29.04.19 Eldrerådet (kun ved behov)
Tirsdag 30.04.19 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (kun ved behov)
MAI
Tirsdag 07.05.19 Administrasjonsutvalget (kun ved behov)
Onsdag 08.05.19 Tjenesteutvalget (kun ved behov)
Onsdag 08.05.19 Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)
Onsdag 15.05.19 Formannskapet (kun ved behov)

Onsdag 22.05.19 Plan- og miljøutvalget
Torsdag 23.05.19 Kommunestyret (kun ved behov)
Mandag 27.05.19 Eldrerådet
Tirsdag 28.05.19 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Onsdag 29.05.19 Søgne barne- og ungdomsråd
JUNI
Tirsdag 04.06.19 Administrasjonsutvalget
Onsdag 05.06.19 Tjenesteutvalget
Onsdag 12.06.19 Formannskapet
Onsdag 19.06.19 Plan- og miljøutvalget
Torsdag 20.06.19 Kommunestyret
AUGUST
Onsdag 21.08.19 Formannskapet (kun ved behov)
Onsdag 28.08.19 Plan- og miljøutvalget
Torsdag 29.08.19 Kommunestyret (kun ved behov)
SEPTEMBER
Tirsdag 03.09.19 Administrasjonsutvalget
Onsdag 04.09.19 Tjenesteutvalget
Onsdag 11.09.19 Formannskapet
Onsdag 18.09.19 Plan- og miljøutvalget
Mandag 23.09.19 Eldrerådet
Tirsdag 24.09.19 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Onsdag 25.09.19 Søgne barne- og ungdomsråd
Torsdag 26.09.19 Kommunestyret
OKTOBER
Tirsdag 08.10.19 Administrasjonsutvalget (kun ved behov)
Onsdag 09.10.19 Tjenesteutvalget (kun ved behov)
Onsdag 16.10.19 Formannskapet (kun ved behov)
Onsdag 23.10.19 Søgne barne- og ungdomsråd (kun ved behov)
Onsdag 23.10.19 Plan- og miljøutvalget
Mandag 28.10.19 Eldrerådet (kun ved behov)
Tirsdag 29.10.19 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (kun ved behov)
Torsdag 31.10.19 Kommunestyret (kun ved behov)
NOVEMBER
Tirsdag 05.11.19 Administrasjonsutvalget (kun ved behov)
Onsdag 06.11.19 Tjenesteutvalget (kun ved behov)
Onsdag 20.11.19 Plan- og miljøutvalget
Onsdag 27.11.19 Formannskapet (kun ved behov)
Torsdag 28.11.19 Kommunestyret (kun ved behov)
DESEMBER
Onsdag 11.12.18 Plan- og miljøutvalget
Torsdag 19.12.18 Kommunestyret (kun ved behov)
-

Administrasjonsutvalgets møter settes ordinært tirsdager kl. 13.00.
Møter i tjenesteutvalget, plan- og miljøutvalget og formannskapet settes ordinært onsdager kl.
09.00.
Kommunestyrets møter settes ordinært torsdager kl. 17.30.
Eldrerådets møter settes ordinært til mandager kl. 10.00.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes møter settes ordinært til tirsdager kl. 10.00.
Møter i Søgne barne- og ungdomsråd settes ordinært til onsdager kl. 13.00.
Møtested vil ordinært være kommunestyresalen.

-
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PS 125/18 Søknad om driftstilskudd - Stiftelsen Arkivet
Innstilling fra formannskapet:
Søgne kommune støtter stiftelsen Arkivet med kr 25.000,- for 2019.
Inndekning tas fra disposisjonsfond.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.12.2018
Behandling:
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Haugland (AP) med bakgrunn i Fvl § 6, 2. ledd, andre særegne
forhold. Representanten ble erklært inhabil med 20 mot 6 stemmer (SP, FRP) og fratrådte møtet.
Til behandling forelå innstilling fra formannskapet:
Søgne kommune støtter stiftelsen Arkivet med kr 25.000,- for 2019.
Inndekning tas fra disposisjonsfond.
Votering:
Innstilling fra formannskapet ble vedtatt med 25 mot 1stemme (SP)
Vedtak:
Søgne kommune støtter stiftelsen Arkivet med kr 25.000,- for 2019.
Inndekning tas fra disposisjonsfond.

PS 126/18 Sluttbehandling - Detaljregulering av Nodenesveien 25 – Plan ID
201610
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Detaljregulering for Nodenesveien 25 vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 12.12.2018
Behandling:

Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Henriksen (AP). Representanten
ble erklært inhabil og fratrådte møtet. Ingen vara tiltrådte.

Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
3. Detaljregulering for Nodenesveien 25 vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.
Repr. Reisvoll (H) fremmet forslag:
Grønnkorridor mellom B1 og B2 tilbakeføres i reg. plan.
Repr. Daland (FRP) fremmet forslag:
BRA begrepet strykes
Repr. Monstad (MGD) fremmet tilleggsforslag:
3. Rekkefølgekravet som omhandler fortau tas ut, ettersom rett til veibelastning anses anskaffet ved
ervervelse av barnehagetomta.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Rådmannens forslag
Forslag fra H
Forslag fra FRP
Tilleggsforslag fra MDG
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt
Forslag fra H falt 3 mot 3 (MDG (leders dobbeltstemme) H, FRP (Daland))
Forslag fra FRP vedtatt 5 mot 1 (MDG)
Tilleggsforslag fra MDG falt 5 mot 1 (MDG)
Plan- og miljøutvalget fattet vedtak.
Innstilling:
5. Detaljregulering for Nodenesveien 25 vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.
6. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.
BRA begrepet strykes

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.12.2018
Behandling:
Varaordfører Terkelsen (FRP) ledet møtet under behandling av habilitetsspørsmålet samt behandling av
saken.
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Henriksen (AP) da han regnes som part i saken, jmf Fvl. § 6,1.ledd a.
Representanten ble enstemmig erklært inhabil og fratrådte møtet. Ingen vara møtte for repr. Henriksen.

Det ble reist habilitetsspørsmål for ordfører Hilde (AP) med bakgrunn i Fvl § 6, 2. ledd, andre særegne
forhold. Representanten ble erklært inhabil med 24 mot 1 (SP) stemmer, og hun fratrådte møtet. Repr. LunøeNielsen (AP) tiltrådte møtet.
Til behandling forelå innstilling fra plan- og miljøutvalget:
7. Detaljregulering for Nodenesveien 25 vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.
8. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.
BRA begrepet strykes.

Repr. Monstad (MDG) fremmet tilleggsforslag:
3. Rekkefølgekravet som omhandler fortau tas ut, ettersom rett til veibelastning anses anskaffet ved ervervelse
av barnehagetomta.

Votering:



Plan og miljøutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra MDG falt med 11 (V, AP, SV, MDG) mot 15 (KRF, H, Uavh, SP, FRP) stemmer

Vedtak:
1. Detaljregulering for Nodenesveien 25 vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.
BRA begrepet strykes.

PS 127/18 Sluttbehandling - Detaljregulering for Øygarden 7 - 11 - 15 (Solstrålen
barnehage) - Plan ID 201609
Rådmannens forslag til vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljregulering for Øygarden 7 – 11 –
15, forslag 2 (vedlegg 3,4,7,8) som medfører omdisponering av én kommunal boligtomt til
uteoppholdsareal for barnehagen.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 12.12.2018

Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
3. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljregulering for Øygarden 7 – 11 –
15, forslag 2 (vedlegg 3,4,7,8) som medfører omdisponering av én kommunal boligtomt til
uteoppholdsareal for barnehagen.
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.
Repr. Henriksen (AP) fremmet forslag:
Alternativ innstilling 1:
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas alternativ 3 (vedlegg 5-8) som
forutsetter at barnehagens uteoppholdsareal løses med å omdisponere to regulerte
kommunale boligtomter og en mindre parsell privat eiendom (gnr/bnr 16/232).
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.
Repr. Daland (FRP) fremmet tilleggsforslag:
Det innarbeides rekkefølge krav om opparbeidelse av SF1 frem til fylkesvei 456 på lik linje med SF2
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Rådmannens forslag satt opp mot forslag fra AP
Tilleggsforslag fra FRP
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt 4 mot 3 (V, AP, MDG) stemmer
Tilleggsforslaget fra FRP ble enstemmig vedtatt
Plan- og miljøutvalget fattet vedtak.
Innstilling:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljregulering for Øygarden 7 –
11 – 15, forslag 2 (vedlegg 3,4,7,8) som medfører omdisponering av én kommunal
boligtomt til uteoppholdsareal for barnehagen.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.
Det innarbeides rekkefølge krav om opparbeidelse av SF1 frem til fylkesvei 456 på lik linje
med SF2

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.11.2018
Behandling:
Grunnet en feil ble saken meldt opp til politisk behandling før den var ferdigstilt.
Ordfører Hilde (AP) foreslo at saken ble trukket fra sakskartet.

Votering:


Forslag om å trekke saken ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken ble utsatt.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.12.2018
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra plan- og miljøutvalget:
3. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljregulering for Øygarden 7 – 11 –
15, forslag 2 (vedlegg 3,4,7,8) som medfører omdisponering av én kommunal boligtomt til
uteoppholdsareal for barnehagen.
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.
Det innarbeides rekkefølge krav om opparbeidelse av SF1 frem til fylkesvei 456 på lik linje med SF2

Repr. Jenssen (KRF) fremmet forslag:
Kommunestyret vedtar at overførselen/salget av eiendom skal skje til markedspris slik at det
gjenspeiles korrekt i barnehagens regnskap. Eiendommene skal takseres av uavhengig
eiendomsmegler slik de er regulert nå (til boligformål).
Representanten trakk sitt forslag.
Repr. Henriksen (AP) fremmet forslag:
3. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas alternativ 3 (vedlegg 5-8) som
forutsetter at barnehagens uteoppholdsareal løses med å omdisponere to regulerte
kommunale boligtomter og en mindre parsell privat eiendom (gnr/bnr 16/232).
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.
Repr. Monstad (MDG) fremmet tilleggsforslag til forslag fra AP:
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas alternativ 3 (vedlegg 5-8) som forutsetter at
barnehagens uteoppholdsareal løses med å omdisponere to regulerte kommunale boligtomter og en
mindre parsell privat eiendom (gnr/bnr 16/232).
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.

3. Det innarbeides rekkefølgekrav om opparbeidelse av SF1 fram til fylkesveg 456 på lik linje med
SF2.

Repr. Reisvoll (H) fremmet tilleggsforslag til innstilling fra plan- og miljøutvalget:
Rekkefølgekrav retter seg mot barnehagetomt samt B2.
Repr. Daland (FRP) fremmet endringsforslag på innstilling fra plan- og miljøutvalgets siste setning:
Rekkefølgekrav om opparbeidelse av SF1 endres, slik at dette skal knyttes til nye boenheter på B2 og
B1.

Votering:




Plan- og miljøutvalgets innstilling punkt 1 og 2 satt opp mot AP sitt forslag punkt 1 og 2
(Alternativ 3)
AP sitt forslag ble vedtatt med 15 mot 12 (KRF: Jenssen, H, SP, FRP) stemmer.
Tilleggsforslag fra MDG ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra H og endringsforslag fra FRP ble dermed ikke votert over.

Vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas alternativ 3 (vedlegg 5-8) som
forutsetter at barnehagens uteoppholdsareal løses med å omdisponere to regulerte
kommunale boligtomter og en mindre parsell privat eiendom (gnr/bnr 16/232).
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.
3. Det innarbeides rekkefølgekrav om opparbeidelse av SF1 fram til fylkesveg 456 på lik
linje med SF2.

PS 128/18 Høringsuttalelse - Lokal forskrift for inntak til videregående
opplæring og formidling til læreplass i Agder fylkeskommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune har følgende innspill til høring på lokal inntaks- og formidlingsforskrift for Agder
fylkeskommune:
o
Søgne kommune ønsker inntaksmodell § 2 Alt. A: Agder fylkeskommune har inntak etter
nærskoleprinsippet.
o
Søgne kommune støtter forslaget til § 4 om at inntak til Vg2 og yrkesfaglige Vg3 er
basert på bakgrunn av poengsum basert på karakterer.
o
Søgne kommune støtter forslaget til § 5 Inntak til Vg3 studieforberedende
programområder
o
Søgne kommune støtter forslaget til § 12 om vurdering av om søker er kvalifisert for
inntak til neste nivå.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune har følgende innspill til høring på lokal inntaks- og formidlingsforskrift for Agder
fylkeskommune:
o
Søgne kommune ønsker inntaksmodell § 2 Alt. A: Agder fylkeskommune har inntak etter
nærskoleprinsippet.
o
Søgne kommune støtter forslaget til § 4 om at inntak til Vg2 og yrkesfaglige Vg3 er basert på
bakgrunn av poengsum basert på karakterer.
o
Søgne kommune støtter forslaget til § 5 Inntak til Vg3 studieforberedende programområder
o
Søgne kommune støtter forslaget til § 12 om vurdering av om søker er kvalifisert for inntak til
neste nivå.
Votering:
 Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Søgne kommune har følgende innspill til høring på lokal inntaks- og formidlingsforskrift for Agder
fylkeskommune:
o
Søgne kommune ønsker inntaksmodell § 2 Alt. A: Agder fylkeskommune har inntak etter
nærskoleprinsippet.
o
Søgne kommune støtter forslaget til § 4 om at inntak til Vg2 og yrkesfaglige Vg3 er basert
på bakgrunn av poengsum basert på karakterer.
o
Søgne kommune støtter forslaget til § 5 Inntak til Vg3 studieforberedende programområder
o
Søgne kommune støtter forslaget til § 12 om vurdering av om søker er kvalifisert for inntak
til neste nivå.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.12.2018
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra formannskapet:
Søgne kommune har følgende innspill til høring på lokal inntaks- og formidlingsforskrift for Agder
fylkeskommune:
o
Søgne kommune ønsker inntaksmodell § 2 Alt. A: Agder fylkeskommune har inntak etter
nærskoleprinsippet.
o
Søgne kommune støtter forslaget til § 4 om at inntak til Vg2 og yrkesfaglige Vg3 er basert på
bakgrunn av poengsum basert på karakterer.
o
Søgne kommune støtter forslaget til § 5 Inntak til Vg3 studieforberedende programområder
o
Søgne kommune støtter forslaget til § 12 om vurdering av om søker er kvalifisert for inntak til
neste nivå.
Repr. Eikeland (FRP) fremmet forslag:
Alternativ til kulepunkt 1 i formannskapets innstilling:

Søgne kommune mener det må legges opp til et friere skolevalg ved VG1 i Kristiansandsregionen, inkludert
Mandal. Elever fra Søgne må kunne søke fritt på skole blant alle de videregående skolene i
Kristiansandsregionen, inkludert Mandal.
Repr. Øvrebø (AP) fremmet tilleggsforslag:
Søkere til VG2 og VG3 prioriteres inn ved skolen de har gått på VG1 så sant utdanningsprogrammet finnes
ved den aktuelle skolen.
Protokolltilførsel fra repr. Monstad (MDG):
Nærskolemodellen bør velges, da den har flere styrker enn den har svakheter. Den sikrer at også elever med
svakere skoleresultater kan gå på skole i sitt nærmiljø, noe som kan være viktig for å motvirke drop-outs, og
den utjevner tendensen til A- og B-skoler. I tillegg senker den både kostnader og klimagassutslipp fra
skolekjøring. Et spørsmål som blir reist er om opptegninga av nedslagsfeltet til hver skole kan få noen
utilsiktede negative konsekvenser. Blant annet har folkevalgte i Risør pekt på at dersom nærskolesona blir for
liten, så kan elevgrunnlaget bli for svakt til å opprettholde noen av linjene. Det er viktig at det også gjøres en
grundig vurdering av nærskolesoner i etterkant hvor alle skoler blir hørt på hva soneinndelingene vil bety for
dem lokalt.

Votering:






Formannskapets innstilling kulepunkt 1 satt opp mot FRP sitt forslag til kulepunkt 1
FRP sitt forslag ble vedtatt med 14 (FRP, H, KRF, SP) mot 13 stemmer
Formannskapets innstilling kulepunkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling kulepunkt 3 ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling kulepunkt 4 ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra AP ble vedtatt med 23 mot 4 stemmer (FRP: Jørgensen, Eikeland, Terkelsen,
Daland)

Vedtak:






Søgne kommune mener det må legges opp til et friere skolevalg ved VG1 i
Kristiansandsregionen, inkludert Mandal. Elever fra Søgne må kunne søke fritt på skole blant
alle de videregående skolene i Kristiansandsregionen, inkludert Mandal.
Søgne kommune støtter forslaget til § 4 om at inntak til Vg2 og yrkesfaglige Vg3 er basert på
bakgrunn av poengsum basert på karakterer.
Søgne kommune støtter forslaget til § 5 Inntak til Vg3 studieforberedende programområder
Søgne kommune støtter forslaget til § 12 om vurdering av om søker er kvalifisert for inntak til
neste nivå.
Søkere til VG2 og VG3 prioriteres inn ved skolen de har gått på VG1 så sant
utdanningsprogrammet finnes ved den aktuelle skolen.

PS 129/18 Rullering av idrettens handlingsprogram i Søgne for 2019-2022
Rådmannens forslag til vedtak:
1.
Kommunestyret slutter seg til forslaget til handlingsprogram 2019-2022 for idrettsanlegg i Søgne hva
angår ordinære anlegg og nærmiljøanlegg som ønskes realisert, samt prioriteringsrekkefølgen av disse.

2.
Kommunestyret yter følgende idrettsplantilskudd for 2019:
Kunstgress 5er bane 1 (Kjellandsheia velforening) kr 100.000.
Kunstgress 5er bane 2 (kjellandsheia velforening) kr 100.000.
Pump track bane (Kjellandsheia velforening) kr 200.000.
3.
Kommunestyret ber om at fylkeskommunen utbetaler spillemidler (oppgitt i ca. kr beløp) til Søgne for
2019 i denne prioriterte rekkefølgen:
Ordinære anlegg:
1. Rehabilitering ventilasjonsanlegg Nygårdshallen kr 623.000.
2. Rehabilitering kunstgressbane1 kr 1.000.000.
3. Via Ferrata kr 154.000
4. Idrettshall Lunde kr 5.500.000.
5. Sosialt rom Lundehallen kr 400.000.
6. Skytebane 100 m kr 515.000.
7. Skytebane 200 m kr 515.000.
8. Skytterklubbhus kr 1.057.000.
9. Turkart Ny-Hellesund kr 86.000.
10. Orienteringskart Lohneheia kr 34.000.
Nærmiljøanlegg:
1. 5 stk. skoleanlegg til sammen kr 1.683.000.
2. Sandvolleyballbane Oftenes kr 85.000.
3. Kunstgress 5er bane I Kjellandsheia kr 300.000.
4. Kunstgress 5er bane II Kjellandsheia kr 300.000.
5. Pump track bane Kjellandsheia kr 300.000.
6. Trampolinepark Kjellandsheia kr 300.000.

4.
Når det gis kommunale tilskudd til lag og foreninger som bygger sine egne anlegg, skal det kommunale
tilskuddet ses i sammenheng med momskompensasjonen som utbygger oppnår.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 20.11.2018
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak:
1.
Kommunestyret slutter seg til forslaget til handlingsprogram 2019-2022 for idrettsanlegg i Søgne hva
angår ordinære anlegg og nærmiljøanlegg som ønskes realisert, samt prioriteringsrekkefølgen av disse.
2.
Kommunestyret yter følgende idrettsplantilskudd for 2019:
Kunstgress 5er bane 1 (Kjellandsheia velforening) kr 100.000.
Kunstgress 5er bane 2 (kjellandsheia velforening) kr 100.000.
Pump track bane (Kjellandsheia velforening) kr 200.000.
3.
Kommunestyret ber om at fylkeskommunen utbetaler spillemidler (oppgitt i ca. kr beløp) til Søgne for
2019 i denne prioriterte rekkefølgen:
Ordinære anlegg:
1. Rehabilitering ventilasjonsanlegg Nygårdshallen kr 623.000.
2. Rehabilitering kunstgressbane1 kr 1.000.000.
3. Via Ferrata kr 154.000
4. Idrettshall Lunde kr 5.500.000.
5. Sosialt rom Lundehallen kr 400.000.
6. Skytebane 100 m kr 515.000.
7. Skytebane 200 m kr 515.000.
8. Skytterklubbhus kr 1.057.000.
9. Turkart Ny-Hellesund kr 86.000.
10. Orienteringskart Lohneheia kr 34.000.
Nærmiljøanlegg:
1. 5 stk. skoleanlegg til sammen kr 1.683.000.
2. Sandvolleyballbane Oftenes kr 85.000.
3. Kunstgress 5er bane I Kjellandsheia kr 300.000.
4. Kunstgress 5er bane II Kjellandsheia kr 300.000.
5. Pump track bane Kjellandsheia kr 300.000.
6. Trampolinepark Kjellandsheia kr 300.000.

4.
Når det gis kommunale tilskudd til lag og foreninger som bygger sine egne anlegg, skal det kommunale
tilskuddet ses i sammenheng med momskompensasjonen som utbygger oppnår.

I forbindelse med behandlingen av saken fremkom at det foreligger noen uklarheter hva gjelder
beløp - og størrelsen på tilskudd. Administrasjonen vil se nærmere på dette.
Votering: Enstemmig vedtatt.
Innstilling: Tjenesteutvalget gir sin tilslutning til rådmannens forslag til vedtak.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2018
Behandling:
Rådmannen korrigerte tall i forslagspunkt nr 3 i møtet. Korrigerte tall fremkommer i innstillingen til
kommunestyret. Korrigert saksfremlegg publiseres i mappen «Andre dokumenter».
Til behandling forelå innstilling fra tjenesteutvalget:
Tjenesteutvalget gir sin tilslutning til rådmannens forslag til vedtak.
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret slutter seg til forslaget til handlingsprogram 2019-2022 for idrettsanlegg i Søgne hva angår
ordinære anlegg og nærmiljøanlegg som ønskes realisert, samt prioriteringsrekkefølgen av disse.
2.
Kommunestyret yter følgende idrettsplantilskudd for 2019:
Kunstgress 5er bane 1 (Kjellandsheia velforening) kr 100.000.
Kunstgress 5er bane 2 (kjellandsheia velforening) kr 100.000.
Pump track bane (Kjellandsheia velforening) kr 200.000.
3.
Kommunestyret ber om at fylkeskommunen utbetaler spillemidler (oppgitt i ca. kr beløp) til Søgne for 2019 i
denne prioriterte rekkefølgen:
Ordinære anlegg:
1. Rehabilitering ventilasjonsanlegg Nygårdshallen kr 623.000.
2. Rehabilitering kunstgressbane1 kr 1.000.000.
3. Via Ferrata kr 154.000
4. Idrettshall Lunde kr 5.500.000.
5. Sosialt rom Lundehallen kr 400.000.
6. Skytebane 100 m kr 515.000.
7. Skytebane 200 m kr 515.000.
8. Skytterklubbhus kr 1.057.000.
9. Turkart Ny-Hellesund kr 86.000.
10. Orienteringskart Lohneheia kr 34.000.
Nærmiljøanlegg:
1. 5 stk. skoleanlegg til sammen kr 1.683.000.
2. Sandvolleyballbane Oftenes kr 85.000.
3. Kunstgress 5er bane I Kjellandsheia kr 300.000.
4. Kunstgress 5er bane II Kjellandsheia kr 300.000.
5. Pump track bane Kjellandsheia kr 300.000.
6. Trampolinepark Kjellandsheia kr 300.000.
4.

Når det gis kommunale tilskudd til lag og foreninger som bygger sine egne anlegg, skal det kommunale
tilskuddet ses i sammenheng med momskompensasjonen som utbygger oppnår.
Protokolltilførsel fra repr. Terkelsen (FRP):
Ordet «naturgress» strykes i saksutredningens tabell fordi det var usikkert hva slags dekke som vil velges i en
senere sak.
Hele formannskapet gav sin tilslutning til dette.

Repr. Lunde (AP) fremmet fellesforslag fra AP og H:
5.
Det skal legges til rette for at Søgne fotballklubb kan bygge ny innendørs fotballhall.
Videre skal det jobbes videre med å legge til rette for svømmehall samt ishall.

Repr. Terkelsen (FRP) fremmet endringsforslag på rekkefølge i punkt 3:
3.
Kommunestyret ber om at fylkeskommunen utbetaler spillemidler (oppgitt i ca. kr beløp) til Søgne
for 2019 i denne prioriterte rekkefølgen:
Ordinære anlegg:
1. Rehabilitering ventilasjonsanlegg Nygårdshallen kr 623.000.
2. Rehabilitering kunstgressbane1 kr 1.000.000.
3. Via Ferrata kr 154.000
4. Skytebane 100 m kr 515.000.
5. Skytebane 200 m kr 515.000.
6. Skytterklubbhus kr 1.057.000.
7. Idrettshall Lunde kr 5.500.000.
8. Sosialt rom Lundehallen kr 400.000.
9. Turkart Ny-Hellesund kr 86.000.
10. Orienteringskart Lohneheia kr 34.000.
Votering:
 Rådmannens forslag til rekkefølge i punkt 3 ble satt opp mot FRPs forslag til rekkefølge i punkt 3.
Rådmannens forslag ble vedtatt med 8 mot 1 (FRP) stemmer.
 Fellesforslag fra AP og H punkt 5. ble enstemmig vedtatt.
 Rådmannens forslag med de vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Kommunestyret slutter seg til forslaget til handlingsprogram 2019-2022 for idrettsanlegg i Søgne hva
angår ordinære anlegg og nærmiljøanlegg som ønskes realisert, samt prioriteringsrekkefølgen av disse.
2.
Kommunestyret yter følgende idrettsplantilskudd for 2019:
Kunstgress 5er bane 1 (Kjellandsheia velforening) kr 100.000.
Kunstgress 5er bane 2 (kjellandsheia velforening) kr 100.000.
Pump track bane (Kjellandsheia velforening) kr 200.000.
3.
Kommunestyret ber om at fylkeskommunen utbetaler spillemidler (oppgitt i ca. kr beløp) til Søgne for
2019 i denne prioriterte rekkefølgen:
Ordinære anlegg:
1. Rehabilitering ventilasjonsanlegg Nygårdshallen kr 623.000.
2. Rehabilitering kunstgressbane1 kr 1.000.000.
3. Via Ferrata kr 154.000
4. Idrettshall Lunde kr 5.500.000.

5. Sosialt rom Lundehallen kr 400.000.
6. Skytebane 100 m kr 515.000.
7. Skytebane 200 m kr 515.000.
8. Skytterklubbhus kr 1.057.000.
9. Turkart Ny-Hellesund kr 86.000.
10. Orienteringskart Lohneheia kr 34.000.
Nærmiljøanlegg:
1. 6 stk. skoleanlegg til sammen kr 842.000.
2. Sandvolleyballbane Oftenes kr 85.000.
3. Kunstgress 5er bane I Kjellandsheia kr 538.000.
4. Kunstgress 5er bane II Kjellandsheia kr 538.000.
5. Pump track bane Kjellandsheia kr 600.000.
6. Trampolinepark Kjellandsheia kr 435.000.
4.
Når det gis kommunale tilskudd til lag og foreninger som bygger sine egne anlegg, skal det kommunale
tilskuddet ses i sammenheng med momskompensasjonen som utbygger oppnår.
5.
Det skal legges til rette for at Søgne fotballklubb kan bygge ny innendørs fotballhall.
Videre skal det jobbes videre med å legge til rette for svømmehall samt ishall.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.12.2018
Behandling:
Repr. Bakke (AP) ble innvilget permisjon (enstemmig), og fratrådte møtet. Vararepresentant LunøeNielsen (AP) tiltrådte møtet.
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Haugland (AP) i henhold til Kommuneloven § 40, 3. ledd
bokstav b. Representanten ble erklært inhabil og fratrådte møtet.
Til behandling forelå innstilling fra formannskapet:
Kommunestyret slutter seg til forslaget til handlingsprogram 2019-2022 for idrettsanlegg i Søgne
hva angår ordinære anlegg og nærmiljøanlegg som ønskes realisert, samt prioriteringsrekkefølgen av
disse.
2.
Kommunestyret yter følgende idrettsplantilskudd for 2019:
Kunstgress 5er bane 1 (Kjellandsheia velforening) kr 100.000.
Kunstgress 5er bane 2 (kjellandsheia velforening) kr 100.000.
Pump track bane (Kjellandsheia velforening) kr 200.000.
3.
Kommunestyret ber om at fylkeskommunen utbetaler spillemidler (oppgitt i ca. kr beløp) til Søgne
for 2019 i denne prioriterte rekkefølgen:
Ordinære anlegg:
1. Rehabilitering ventilasjonsanlegg Nygårdshallen kr 623.000.
2. Rehabilitering kunstgressbane1 kr 1.000.000.
3. Via Ferrata kr 154.000
4. Idrettshall Lunde kr 5.500.000.
5. Sosialt rom Lundehallen kr 400.000.

6. Skytebane 100 m kr 515.000.
7. Skytebane 200 m kr 515.000.
8. Skytterklubbhus kr 1.057.000.
9. Turkart Ny-Hellesund kr 86.000.
10. Orienteringskart Lohneheia kr 34.000.
Nærmiljøanlegg:
1. 6 stk. skoleanlegg til sammen kr 842.000.
2. Sandvolleyballbane Oftenes kr 85.000.
3. Kunstgress 5er bane I Kjellandsheia kr 538.000.
4. Kunstgress 5er bane II Kjellandsheia kr 538.000.
5. Pump track bane Kjellandsheia kr 600.000.
6. Trampolinepark Kjellandsheia kr 435.000.
4.
Når det gis kommunale tilskudd til lag og foreninger som bygger sine egne anlegg, skal det
kommunale tilskuddet ses i sammenheng med momskompensasjonen som utbygger oppnår.
5.
Det skal legges til rette for at Søgne fotballklubb kan bygge ny innendørs fotballhall.
Videre skal det jobbes videre med å legge til rette for svømmehall samt ishall.
Protokolltilførsel fra repr. Strandvik (Uavh):
Det bør så snart som mulig startes planlegging av en lysløype som ivaretar behovet til de mange
mosjonistene i Søgne. Det beste alternativet vil være å lyssette dagens turløype rundt
Kvernhusvannet på en mest mulig skånsom og bærekraftig måte.
Repr. Eikeland (FRP) fremmet endringsforslag på rekkefølge i punkt 3:
3.
Kommunestyret ber om at fylkeskommunen utbetaler spillemidler (oppgitt i ca. kr beløp) til Søgne
for 2019 i denne prioriterte rekkefølgen:
Ordinære anlegg:
1. Rehabilitering ventilasjonsanlegg Nygårdshallen kr 623.000.
2. Rehabilitering kunstgressbane1 kr 1.000.000.
3. Via Ferrata kr 154.000
4. Skytebane 100 m kr 515.000.
5. Skytebane 200 m kr 515.000.
6. Skytterklubbhus kr 1.057.000.
7. Idrettshall Lunde kr 5.500.000.
8. Sosialt rom Lundehallen kr 400.000.
9. Turkart Ny-Hellesund kr 86.000.
10. Orienteringskart Lohneheia kr 34.000.

Repr. Lohne (H) fremmet forslag:
I tabellen ordinære anlegg føres opp:
På 12. plass: basishall Tangvall 25x45x9m
På 13.plass: Klubbhus med garderober og fotballhall 50x70m

Protokolltilførsel fra repr. Terkelsen (FRP):
Ordet «naturgress» strykes i saksutredningens tabell fordi det er usikkert hva slags dekke som vil
velges i en senere sak.
Ordfører Hilde (AP) fremmet endringsforslag:
Anlegg for bevegelse del 1 Langenes skole
Anlegg for bevegelse del 2 Langenes skole
Tas ut av planen i tabell for nærmiljøanlegg.
Tinntjønn frisbeegolfpark settes inn som prioritet 1 på nærmiljøtabellen og i vedtakspunkt 3 med
følgende tall:
Kommunalt tilskudd kr 0
Spillemidler kr 59.000
Privat kapital kr 58.000
Søgne kajakk klubb får refundert kommunale gebyrer i henhold til dokument vedlagt innkallingen
«Andre dokumenter».
I formannsskapssak 58/11 ble det vedtatt å vurdere slike søknader om refusjon i hvert enkelt tilfelle.
Kommunestyret kan refundere kr 51.168 til Søgne kajakk klubb ved å redusere avsatt sum på kr
2.600.000 i 2019 (pkt. 15 i nærmiljøtabellen) til «Div. nærmiljøanlegg» ved Tangvall skole.
Votering:





Forslag fra FRP ble vedtatt med 15 (KRF, H, Uavh, SP, FRP) mot 12 stemmer
Forslag fra H ble vedtatt med 17 (V, KRF, H, Uavh, SP, FRP) mot 10 stemmer
Endringsforslag fra AP (Hilde) ble enstemmig vedtatt
Innstilling fra formannskapet ble enstemmig vedtatt, med de vedtatte endringer.

Vedtak:
Kommunestyret slutter seg til forslaget til handlingsprogram 2019-2022 for idrettsanlegg i Søgne hva
angår ordinære anlegg og nærmiljøanlegg som ønskes realisert, samt prioriteringsrekkefølgen av disse.
2.
Kommunestyret yter følgende idrettsplantilskudd for 2019:
Kunstgress 5er bane 1 (Kjellandsheia velforening) kr 100.000.
Kunstgress 5er bane 2 (kjellandsheia velforening) kr 100.000.
Pump track bane (Kjellandsheia velforening) kr 200.000.
3.
Kommunestyret ber om at fylkeskommunen utbetaler spillemidler (oppgitt i ca. kr beløp) til Søgne
for 2019 i denne prioriterte rekkefølgen:
Ordinære anlegg:
1. Rehabilitering ventilasjonsanlegg Nygårdshallen kr 623.000.
2. Rehabilitering kunstgressbane1 kr 1.000.000.
3. Via Ferrata kr 154.000
4. Skytebane 100 m kr 515.000.
5. Skytebane 200 m kr 515.000.
6. Skytterklubbhus kr 1.057.000.
7. Idrettshall Lunde kr 5.500.000.
8. Sosialt rom Lundehallen kr 400.000.
9. Turkart Ny-Hellesund kr 86.000.
10. Orienteringskart Lohneheia kr 34.000.

Nærmiljøanlegg:
1. 6 stk. skoleanlegg til sammen kr 842.000.
2. Sandvolleyballbane Oftenes kr 85.000.
3. Kunstgress 5er bane I Kjellandsheia kr 538.000.
4. Kunstgress 5er bane II Kjellandsheia kr 538.000.
5. Pump track bane Kjellandsheia kr 600.000.
6. Trampolinepark Kjellandsheia kr 435.000.
4.
Når det gis kommunale tilskudd til lag og foreninger som bygger sine egne anlegg, skal det kommunale
tilskuddet ses i sammenheng med momskompensasjonen som utbygger oppnår.
5.
Det skal legges til rette for at Søgne fotballklubb kan bygge ny innendørs fotballhall.
Videre skal det jobbes videre med å legge til rette for svømmehall samt ishall.
I tabellen ordinære anlegg føres opp:
På 12. plass: basishall Tangvall 25x45x9m
På 13.plass: Klubbhus med garderober og fotballhall 50x70m
Anlegg for bevegelse del 1 Langenes skole
Anlegg for bevegelse del 2 Langenes skole
Tas ut av planen i tabell for nærmiljøanlegg.
Tinntjønn Frisbeegolfpark settes inn som prioritet 1 på nærmiljøtabellen og i vedtakspunkt 3 med
følgende tall:
Kommunalt tilskudd kr 0
Spillemidler kr 59.000
Privat kapital kr 58.000

Søgne kajakk klubb får refundert kommunale gebyrer i henhold til dokument vedlagt
innkallingen «Andre dokumenter».
I formannsskapssak 58/11 ble det vedtatt å vurdere slike søknader om refusjon i hvert enkelt
tilfelle. Kommunestyret kan refundere kr 51.168 til Søgne kajakk klubb ved å redusere avsatt
sum på kr 2.600.000 i 2019 (pkt. 15 i nærmiljøtabellen) til «Div. nærmiljøanlegg» ved Tangvall
skole.

PS 130/18 Årsbudsjett 2019, Økonomiplan 2019-2022
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar økonomiplanen for 2019-2022. Driftsrammer og investeringsbudsjett
for 2019 i økonomiplanen 2019-2022 er kommunens årsbudsjett for 2019.
2. Kommunestyret vedtar å skrive ut eiendomsskatt i hele Søgne kommune i 2019, med 2
promille av takstgrunnlaget på hver eiendom med reduksjonsfaktor på 15% og 900.000
kroner i bunnfradrag per boenhet for boliger og fritidsboliger.
3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for
innkreving av skatt i budsjettåret 2019.
4. Kommunestyret gir fullmakt til lånefinansiering til investeringer ihht. tabell 2A i
saksfremstillingen. Låneopptak for å finansiere investeringer i budsjettet for 2019 kan utgjøre

inntil 196.627.000 kroner. I tillegg til overnevnte lån opptas lån i Husbanken til startlån for
videre utlån med inntil 10.000.000 kroner.
5. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette satser for finansiering av ikke-kommunale barnehager
i tråd med forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager.
6. Rådmannen gis fullmakt til å harmonisere gebyr/betalingssatser i 2019 der det er praktisk
mulig.
Bakgrunn for saken:
Forslaget bygger på Regjeringens forslag til statsbudsjett. Om nødvendig vil rådmannen fremme et
revidert forslag ut fra behandlingen i Stortinget.
Nedenfor er de obligatoriske budsjettskjemaene som skal vedtas for økonomiplanen 2019-2022 med
driftsrammene for årsbudsjett for 2019 til de ulike enhetene i tillegg til inntektsforutsetninger og
finans. I tillegg kommer rådmannens forslag til investeringer med finansiering. Nærmere beskrivelse
av rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 og årsbudsjett for 2019 fremgår av vedlagte
dokument.

Saksutredning:
Driftsbudsjett
Budsjettskjema 1A:

Saksprotokoll i Eldrerådet - 13.11.2018
Behandling:
Repr. Mjaaseth (H) fremmet forslag:
Ref. skriv «Styrking av eldres rettigheter - etablering av brukerråd i omsorgstjenestene.
Eldrerådet ønsker oversendt Tjenesteutvalget for behandling.
«Mot en ombudsordning på sikt i Nye Kristiansand vil det være et viktig signal og kunne starte et arbeid i
Søgne som innebærer en formalisering med et brukerråd i vår egen omsorgstjeneste.»
Eldrerådet ber om at det settes av kr 100 000,- fra dispensasjonsfondet med ordningen.
Bakgrunn for forslaget:
STYRKING AV ELDRES RETTIGHETER – Etablering av brukerråd i omsorgstjenestene.
Regjeringen bevilger fire millioner kroner til å etablere et nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud i
budsjettet for 2019 og har som mål å «etablere et nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud. I
mange år har det vært et nasjonalt barneombud, og nå følges det opp med et tilsvarende
eldreombud.

Formålet er å styrke oppmerksomheten mot eldre sine behov, en bedre eldreomsorg og utvikle et
talerør som kan sette helse- og omsorgstjenestene til eldre på dagsorden i kommunalt plan- og
utviklingsarbeid. Det nye ombudet etableres som en del av den etablerte ombudsordningen og har
helse- og omsorgstjenester som sitt ansvarsområde. Ensomhet og vold mot eldre er ikke lenger en
ikke sak. Det er nødvendig med et fokus som kan sikre sikre at eldre i kommunene får de
tjenestene de har krav på. Særlig i en tid vi går mot en sterk økning av eldre nasjonalt. Fakta tall
viser at antall personer over 70 år og eldre vil dobles på tre tiår. I dag er 60 prosent av mottagerne
av en eller flere kommunale omsorgstjenester 67 år eller eldre. Samtidig utgjør eldre over 67 år 14
prosent av befolkningen.
Eldrerådet mener det er av avgjørende betydning å iverksette tiltak lokalt. Eldre trenger en tydelig
røst som kan tale deres sak. Som eldreministeren uttaler det – «Mange eldre i dag tar til takke med
tilbud som er altfor dårlig. Det er viktig at de har noen å henvende seg til som kan hjelpe dem. Det
må sette dagsorden, og forbedre forholdene for eldre». Mange eldre etterspør ikke den hjelpen de
trenger og ønsker ikke å være til bry. Terskelen må senkes for å be om råd og hjelp for de eldre,
samtidig som må en være mer aktive overfor målgruppen.Mange pårørende har opplevd å
kjempe for å gi sine nærmeste en god alderdom. Dette er en kamp de ikke skal måtte kjempe
alene. Det er derfor viktig å få til en ordning lokalt som har til oppgave å tale de eldre sin sak.Mot en
ombudsordning på sikt i Nye Kristiansand, vil det være et viktig signal å kunne starte et arbeid i
Søgne som innebærer en formalisering med et brukerråd i vår egen omsorgstjeneste. Beløp kr
100 000,Dette arbeidet vil være godt i samsvar med Pasient- og brukerrettighetsloven, som skal bidra til å
sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester av god kvalitet. Loven
skal også bidra til å fremme tillitsforholdet mellom pasient eller bruker og helse- og
omsorgstjenesten, og ivareta respekten for den enkelte pasient eller brukers liv, integritet og
menneskeverd.
For å sikre bedre kvalitet i tjenestene løfter regjeringen fram nye og forsterkede tiltak i «Omsorg
2020» rundt fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet. Tiltakene skal bidra til nye
løsninger for å sikre at brukerne får større innflytelse over egen hverdag, økt valgfrihet og
tilstrekkelig mangfold av tilbud med god kvalitet.
Brukerne skal ha større innflytelse over egen hverdag, valgfrihet og et større mangfold av tilbud.
Målet er å skape en helse- og omsorgstjeneste som bidrar til at hver enkelt tjenestemottaker får
ivaretatt sine grunnleggende behov - får mulighet til å leve et aktivt liv, og et godt liv i fellesskap
med andre. Pårørendes situasjon skal styrkes gjennom bedre tilbud om avlastning, støtte og faglig
veiledning.
Eldrerådet ser for seg morgensdagens omsorg som skapes og utvikles sammen med brukere,
pasienter og pårørende og i samspill med frivillige, ideelle og private aktører. Et fundamentet tuftet
på god kompetanse, godt lederskap og et flerfaglig samarbeid.
Tormod Mjaaseth
Votering: Enstemmig

Innstilling:
Ref. skriv «Styrking av eldres rettigheter - etablering av brukerråd i omsorgstjenestene.
Eldrerådet ønsker oversendt Tjenesteutvalget for behandling.
«Mot en ombudsordning på sikt i Nye Kristiansand vil det være et viktig signal og kunne starte et arbeid i
Søgne som innebærer en formalisering med et brukerråd i vår egen omsorgstjeneste.»
Eldrerådet ber om at det settes av kr 100 000,- fra dispensasjonsfondet med ordningen.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 13.11.2018

Behandling:
Ingen merknader.

Innstilling:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.11.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag:
7. Kommunestyret vedtar økonomiplanen for 2019-2022. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2019
i økonomiplanen 2019-2022 er kommunens årsbudsjett for 2019.
8. Kommunestyret vedtar å skrive ut eiendomsskatt i hele Søgne kommune i 2019, med 2 promille av
takstgrunnlaget på hver eiendom med reduksjonsfaktor på 15% og 900.000 kroner i bunnfradrag per
boenhet for boliger og fritidsboliger.
9. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving
av skatt i budsjettåret 2019.
10. Kommunestyret gir fullmakt til lånefinansiering til investeringer ihht. tabell 2A i saksfremstillingen.
Låneopptak for å finansiere investeringer i budsjettet for 2019 kan utgjøre inntil 196.627.000 kroner. I
tillegg til overnevnte lån opptas lån i Husbanken til startlån for videre utlån med inntil 10.000.000
kroner.
11. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette satser for finansiering av ikke-kommunale barnehager i tråd
med forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager.
12. Rådmannen gis fullmakt til å harmonisere gebyr/betalingssatser i 2019 der det er praktisk mulig.
Repr. Lunde (AP) fremmet forslag:
Saken tas foreløpig til orientering, og sendes til behandling i tjenesteutvalget.

Votering:
 Forslag fra AP ble enstemmig vedtatt.
Innstilling:
Saken tas foreløpig til orientering, og sendes til behandling i tjenesteutvalget.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 23.11.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag:
13. Kommunestyret vedtar økonomiplanen for 2019-2022. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2019
i økonomiplanen 2019-2022 er kommunens årsbudsjett for 2019.
14. Kommunestyret vedtar å skrive ut eiendomsskatt i hele Søgne kommune i 2019, med 2 promille av
takstgrunnlaget på hver eiendom med reduksjonsfaktor på 15% og 900.000 kroner i bunnfradrag per
boenhet for boliger og fritidsboliger.

15. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving
av skatt i budsjettåret 2019.
16. Kommunestyret gir fullmakt til lånefinansiering til investeringer ihht. tabell 2A i saksfremstillingen.
Låneopptak for å finansiere investeringer i budsjettet for 2019 kan utgjøre inntil 196.627.000 kroner. I
tillegg til overnevnte lån opptas lån i Husbanken til startlån for videre utlån med inntil 10.000.000
kroner.
17. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette satser for finansiering av ikke-kommunale barnehager i tråd
med forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager.
18. Rådmannen gis fullmakt til å harmonisere gebyr/betalingssatser i 2019 der det er praktisk mulig.
Repr.: Are Herdlevær fremmet forslag:
Forslaget ble ikke stemt over, men ligger ved papirene til videre behandling.
Enhet for Institusjonstjenester tilføres ekstra midler tilsvarende minimum en fagarbeiderstilling.
Repr. Torgeir H. Hareland fremmet forslag:
Forslaget ble ikke stemt over, men ligger ved papirene til videre behandling.
Tangvall skole kompenseres for å være velkomstskole for nylig bosatte flyktninger.
Fellesforslag:
Administrasjonsutvalget tar årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019 -2022 til orientering.
Votering: Enstemmig vedtatt.
Vedtak: Administrasjonsutvalget tar Årsbudsjett 2019 og Økonomiplan 2019-2022 til orientering.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 20.11.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag:
19. Kommunestyret vedtar økonomiplanen for 2019-2022. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2019
i økonomiplanen 2019-2022 er kommunens årsbudsjett for 2019.
20. Kommunestyret vedtar å skrive ut eiendomsskatt i hele Søgne kommune i 2019, med 2 promille av
takstgrunnlaget på hver eiendom med reduksjonsfaktor på 15% og 900.000 kroner i bunnfradrag per
boenhet for boliger og fritidsboliger.
21. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving
av skatt i budsjettåret 2019.
22. Kommunestyret gir fullmakt til lånefinansiering til investeringer ihht. tabell 2A i saksfremstillingen.
Låneopptak for å finansiere investeringer i budsjettet for 2019 kan utgjøre inntil 196.627.000 kroner. I
tillegg til overnevnte lån opptas lån i Husbanken til startlån for videre utlån med inntil 10.000.000
kroner.
23. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette satser for finansiering av ikke-kommunale barnehager i tråd
med forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager.
24. Rådmannen gis fullmakt til å harmonisere gebyr/betalingssatser i 2019 der det er praktisk mulig.

Repr.: Oscar Lohne (H) fremmet forslag:
Tjenesteutvalget innstiller til formannskapet å øke bunnfradraget fra kr 900 000,- til kr 1 000 000, - i
forbindelse med eiendomsskatten.
Votering: Vedtatt mot fire stemmer AP (Johansen, Kristensen, Rafoss) og Krf (Sæther)

Fellesforslag mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig folkeparti
Endringer i forhold til rådmannens forslag:
1
200.000 settes av til aktiviteter og ernæring i enhet for institusjonstjenester
Tjenesteutvalget får presentert en sak om hvordan midlene anvendes innen februar. I tillegg
bør det utarbeides en søknad om midler fra reformen "leve hele livet"
2

Det settes av kr. 100.000 til brukerråd i omsorgstjenestene.
Målet er en ombudsordning som på sikt vil være et viktig signal i Nye Kristiansand
kommune. Midlene vil kunne starte et arbeid i Søgne som innebærer en formalisering med
et brukerråd i vår egen omsorgstjeneste.»

3

Det bevilges et ekstrabeløp til Agder folkehøyskole i jubileumsåret 2019 på kr. 50.000.
Utbetaling i 2019 vil dermed være kr. 70.000
Inndekning: Rådmannen bes vurdere om inndekning enten foretas med en reduksjon av
driftsmidler i investeringsbudsjettet, eller en økning av disposisjonsfondet.

Votering:
Voteringen ble foretatt punkt for punkt. Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.
Innstilling:
Tjenesteutvalget tar Rådmannens forslag til vedtak til orientering.
Tjenesteutvalget har tilleggsforslag:
Tjenesteutvalget innstiller til formannskapet å øke bunnfradraget fra kr 900 000,- til kr 1 000 000, - i
forbindelse med eiendomsskatten.
Endringer i forhold til rådmannens forslag:
1
200.000 settes av til aktiviteter og ernæring i enhet for institusjonstjenester
Tjenesteutvalget får presentert en sak om hvordan midlene anvendes innen februar. I tillegg
bør det utarbeides en søknad om midler fra reformen "leve hele livet"
2

Det settes av kr. 100.000 til brukerråd i omsorgstjenestene.
Målet er en ombudsordning som på sikt vil være et viktig signal i Nye Kristiansand kommune.
Midlene vil kunne starte et arbeid i Søgne som innebærer en formalisering med et brukerråd i
vår egen omsorgstjeneste.»

3

Det bevilges et ekstrabeløp til Agder folkehøyskole i jubileumsåret 2019 på kr. 50.000.
Utbetaling i 2019 vil dermed være kr. 70.000
Inndekning: Rådmannen bes vurdere om inndekning enten foretas med en reduksjon av
driftsmidler i investeringsbudsjettet, eller en økning av disposisjonsfondet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.11.2018

Behandling:
Rådmannen orienterte.
Til behandling forelå innstilling fra tjenesteutvalget:
Tjenesteutvalget tar rådmannens forslag til vedtak til orientering.
Tjenesteutvalget har tilleggsforslag:
Tjenesteutvalget innstiller til formannskapet å øke bunnfradraget fra kr 900 000,- til kr 1 000 000, - i
forbindelse med eiendomsskatten.
Endringer i forhold til rådmannens forslag:
1
200.000 settes av til aktiviteter og ernæring i enhet for institusjonstjenester
Tjenesteutvalget får presentert en sak om hvordan midlene anvendes innen februar. I tillegg bør det
utarbeides en søknad om midler fra reformen "leve hele livet"
2

Det settes av kr. 100.000 til brukerråd i omsorgstjenestene.
Målet er en ombudsordning som på sikt vil være et viktig signal i Nye Kristiansand kommune.
Midlene vil kunne starte et arbeid i Søgne som innebærer en formalisering med et brukerråd i vår
egen omsorgstjeneste.»

3

Det bevilges et ekstrabeløp til Agder folkehøyskole i jubileumsåret 2019 på kr. 50.000. Utbetaling i
2019 vil dermed være kr. 70.000
Inndekning: Rådmannen bes vurdere om inndekning enten foretas med en reduksjon av driftsmidler i
investeringsbudsjettet, eller en økning av disposisjonsfondet.

Repr. Terkelsen (FRP) fremmet verbalforslag:

1. Under forutsetning om at regjeringens forslag til statsbudsjett vedrørende eiendomsskatt blir
vedtatt, iverksetter Søgne/Songdalen/Kristiansand omtaksering av nødvendige objekter med mål
om at nytt og lavere grunnlag skal gjelde fra 2020.
2. Eiendomsskatten reduseres årlig i de kommende økonomiplaner for å tas bort innen 2026 i Nye
Kristiansand.
Repr. Lunde (AP) fremmet fellesforslag fra AP og MDG:
Rådmannens forslag med følgende endringer:

Drift
Reversere forelåtte kutt i
skolesektoren
Barnetrygd holdes utenfor ved
beregning av sosialhjelp
Redusere utleietakster for
kommunale båtplasser i Solta
Tilskudd til "Sanger om Søgne"
Aktiviteter/ernæring i enhet for
institusjonstjenester
Opprettelse av brukerråd i
omsorgstjenestene
Ekstrabevilgning til Agder
Folkehøgskole

2019

2020

2021

2022

kr 4 000 000

kr 4 000 000

kr 4 000 000

kr 4 000 000

kr 1 000 000

kr 1 000 000

kr 1 000 000

kr 1 000 000

kr 200 000
kr 180 000

kr 200 000
kr 0

kr 200 000
kr 0

kr 200 000
kr 0

kr 200 000

kr 200 000

kr 200 000

kr 200 000

kr 100 000

kr 100 000

kr 100 000

kr 100 000

kr 50 000

kr 0

kr 0

kr 0

Reduksjon i post 7.26 "Øvrige
ansvar sentraladministrasjonen"
Reduksjon i vedlikeholdsbuffer
Redusere bunnfradraget i
eiendomsskatt fra 900.000 til
500.000
Redusert politisk møteaktivitet
2019
Sum drift (reduserer bruken av
disposisjonsfondet):
Investering
Redusere/utsette asfaltering
kommunal vei
Redusere/utsette grusing
kommunal vei
Sum investering (reduserer
bruken av disposisjonsfondet):

-kr 1 000 000
-kr 1 000 000

-kr 1 000 000
-kr 1 000 000

-kr 1 000 000
-kr 1 000 000

-kr 1 000 000
-kr 1 000 000

-kr 4 000 000

-kr 4 000 000

-kr 4 000 000

-kr 4 000 000

-kr 500 000

kr 0

kr 0

kr 0

-kr 770 000

-kr 500 000

-kr 500 000

-kr 500 000

-kr 1 700 000

kr 0

kr 0

kr 0

-kr 400 000

kr 0

kr 0

kr 0

-kr 2 100 000

kr 0

kr 0

kr 0

Repr. Kjær (SV) fremmet rådmannens forslag med følgende endringer:
Drift:
Barnetrygd holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp. Kr 1 000 000,Tilskudd «Sanger om Søgne». Kr 180 000,Inndekning fra post finansiering av investering, kr 1 180 000,-).
Investering:
Styrke SGP som kultursenter. Kr 2 000 000,Tas fra disposisjonsfondet, kr 2 000 000,Repr. Kleivset (KRF) fremmet verbalforslag:
Søgne kommune vil vurdere å være med å finansiere inntil 2 VTA plasser ved Songvaar fra og med 2019 når
NAV/ Stat foretar nye tildelinger til kommunene er avklart.
Vi ber om en egen sak på dette i 2019.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet fellesforslag fra Krf, H, V, FrP

Formannskapet vedtar Rådmannens forslag til vedtak med følgende endringer.
1
200.000 settes av til aktiviteter og ernæring i enhet for institusjonstjenester
Tjenesteutvalget får presentert en sak om hvordan midlene anvendes innen februar. I tillegg bør det
utarbeides en søknad om midler fra reformen "leve hele livet"
2
Det settes av kr. 100.000 til brukerråd i omsorgstjenestene.

Målet er en ombudsordning som på sikt vil være et viktig signal i Nye Kristiansand kommune. Midlene
vil kunne starte et arbeid i Søgne som innebærer en formalisering med et brukerråd i vår egen
omsorgstjeneste.»
3
Det bevilges et ekstrabeløp til Agder folkehøyskole i jubileumsåret 2019 på kr. 50.000. Utbetaling i 2019
vil dermed være kr. 70.000
Inndekning foretas ved å redusere overføringer fra drift til investeringer.
Repr. Løchen (H) fremmet tilleggsforslag:
Formannskapet innstiller til kommunestyret om å øke bunnfradraget fra kr. 900 000,- til 1 000 000,- i
forbindelse med eiendomsskatt.
Dekning tas fra disposisjons fondet.
Repr. Andersen (H) fremmet verbalforslag:
Vi ber om at det utarbeides komplett kostnadsramme for nødvendige master til bredbånd nord for E 39.
Votering:
 Tilleggsforslag fra H (Løcken) falt med 6 mot 3 (H og FRP) stemmer
 Fellesforslag fra Krf, H, V, FrP ble vedtatt med 5 (V, H, FRK, Krf)

mot 4 (AP, SV) stemmer.






Forslag fra SV falt med 8 mot 1 stemme (SV)
Forslag fra AP falt med 6 (V, H, FRP, KRF, SV) mot 3 (AP) stemmer
Verbalforslag fra FRP falt med 8 mot 1 stemmer (FRP)
Verbalforslag fra KRF ble enstemmig vedtatt.
Verbalforslag fra H (Andersen) ble enstemmig vedtatt.

Tjenesteutvalgets innstilling ble ikke stemt over.
F

Innstilling:
Formannskapet vedtar Rådmannens forslag til vedtak med følgende endringer.
1
200.000 settes av til aktiviteter og ernæring i enhet for institusjonstjenester
Tjenesteutvalget får presentert en sak om hvordan midlene anvendes innen februar. I tillegg bør det
utarbeides en søknad om midler fra reformen "leve hele livet"
2
Det settes av kr. 100.000 til brukerråd i omsorgstjenestene.
Målet er en ombudsordning som på sikt vil være et viktig signal i Nye Kristiansand kommune. Midlene
vil kunne starte et arbeid i Søgne som innebærer en formalisering med et brukerråd i vår egen
omsorgstjeneste.»
3
Det bevilges et ekstrabeløp til Agder folkehøyskole i jubileumsåret 2019 på kr. 50.000. Utbetaling i 2019
vil dermed være kr. 70.000
Inndekning foretas ved å redusere overføringer fra drift til investeringer.
Verbalforslag:

Søgne kommune vil vurdere å være med å finansiere inntil 2 VTA plasser ved Songvaar fra og med
2019 når NAV/ Stat foretar nye tildelinger til kommunene er avklart.
Vi ber om en egen sak på dette i 2019.
Vi ber om at det utarbeides komplett kostnadsramme for nødvendige master til bredbånd nord for E
39.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 13.12.2018
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra formannskapet:
Formannskapet vedtar rådmannens forslag til vedtak med følgende endringer.
1
200.000 settes av til aktiviteter og ernæring i enhet for institusjonstjenester
Tjenesteutvalget får presentert en sak om hvordan midlene anvendes innen februar. I tillegg bør det utarbeides
en søknad om midler fra reformen "leve hele livet"
2
Det settes av kr. 100.000 til brukerråd i omsorgstjenestene.
Målet er en ombudsordning som på sikt vil være et viktig signal i Nye Kristiansand kommune. Midlene vil
kunne starte et arbeid i Søgne som innebærer en formalisering med et brukerråd i vår egen omsorgstjeneste.»
3
Det bevilges et ekstrabeløp til Agder folkehøyskole i jubileumsåret 2019 på kr. 50.000. Utbetaling i 2019 vil
dermed være kr. 70.000
Inndekning foretas ved å redusere overføringer fra drift til investeringer.

Repr. Henriksen (AP) fremmet fellesforslag fra AP og MDG:
Rådmannens forslag med følgende endringer:

Drift
Reversere foreslåtte kutt i
skolesektoren
Barnetrygd holdes utenfor ved
beregning av sosialhjelp
Redusere utleietakster for
kommunale båtplasser i Solta
Tilskudd til "Sanger om Søgne"
Aktiviteter/ernæring i enhet for
institusjonstjenester
Opprettelse av brukerråd i
omsorgstjenestene
Ekstrabevilgning til Agder
Folkehøgskole
Reduksjon i post 7.26 "Øvrige
ansvar sentraladministrasjonen"

2019

2020

2021

2022

kr 4 000 000

kr 4 000 000

kr 4 000 000

kr 4 000 000

kr 1 000 000

kr 1 000 000

kr 1 000 000

kr 1 000 000

kr 200 000
kr 180 000

kr 200 000
kr 0

kr 200 000
kr 0

kr 200 000
kr 0

kr 200 000

kr 200 000

kr 200 000

kr 200 000

kr 100 000

kr 100 000

kr 100 000

kr 100 000

kr 50 000

kr 0

kr 0

kr 0

-kr 1 000 000

-kr 1 000 000

-kr 1 000 000

-kr 1 000 000

Reduksjon i vedlikeholdsbuffer
Redusere bunnfradraget i
eiendomsskatt fra 900.000 til
500.000
Redusert politisk møteaktivitet
2019

-kr 1 000 000

-kr 1 000 000

-kr 1 000 000

-kr 1 000 000

-kr 4 000 000

-kr 4 000 000

-kr 4 000 000

-kr 4 000 000

-kr 500 000

kr 0

kr 0

kr 0

-kr 770 000

-kr 500 000

-kr 500 000

-kr 500 000

-kr 1 700 000

kr 0

kr 0

kr 0

-kr 400 000

kr 0

kr 0

kr 0

-kr 2 100 000

kr 0

kr 0

kr 0

Sum drift (reduserer bruken av
disposisjonsfondet):
Investering
Redusere/utsette asfaltering
kommunal vei
Redusere/utsette grusing
kommunal vei
Sum investering (reduserer
bruken av disposisjonsfondet):

Ordfører Hilde (AP) fremmet endringsforslag:
Under formannskapets innstilling punkt 3, Inndekning foretas ved å redusere overføringer fra drift til
investeringer, tilføyes setningen: «Låneopptaket økes tilsvarende».
Repr. Kristiansen (SV) fremmet tilleggsforslag:
Kommunestyret vedtar avsetning fra disposisjonsfond, kr. 1.mill. til Kulturenheten for investering av nytt
kjøkken i låven på SGP.
Verbalforslag fra repr. Eikeland (FRP):
1
Kommunestyret ber administrasjonen og fellesnemda aktivt jobbe for at det innføres fritt brukervalg i
hjemmebasert omsorg i Kristiansand kommune fra 1.1-2020
2
Kommunestyret ber administrasjonen og fellesnemda aktivt jobbe for at BPA - ordningen i
Kristiansand kommune forbedres, og at arbeidet gjøres i tett dialog med brukerorganisasjoner
3
Stortinget har vedtatt en reduksjon av eiendomsskatten i statsbudsjettet. Kommunestyret ber om at
under forutsetning om at forslaget blir gjeldende, iverksetter Søgne/ Songdalen/ Kristiansand omtaksering av
nødvendige objekter med mål om at nytt og lavere grunnlag skal gjelde fra 2020.
b) Eiendomsskatten reduseres årlig i de kommende økonomiplaner for å tas bort innen 2026 i Nye
Kristiansand.
4
Kommunestyret ber administrasjonen og fellesnemda kreve at kjøkkentjenesten videreføres ved Søgne
omsorgssenter i den nye kommunen.
5
Kommunestyret ber administrasjonen og fellesnemda aktivt arbeide for spredt boligbygging, og at det
også legges til rette for bolig- og næringsutvikling i hele kommunen.
6
Kommunestyret ber administrasjonen og fellesnemda om at Kristiansand kommune sine videre planer
om økonomisk støtte til kunstsiloen stoppes.
7
Kommunestyret er bekymret for de høye sosialutgiftene i Kristiansand kommune. Over 70% av
utgiftene knyttes til flyktninger. Søgne kommune ber om at integreringen i Kristiansand forbedres, og at det
derfor ikke legges opp til bosetting av flere flyktninger i årene fremover.
8
Kommunestyret ber om at ordningen med et uavhengig elevombud/mobbeombud videreføres i den nye
kommunen i en 100% stilling, og at ombudet skal rapportere til politisk ledelse fremfor administrativ ledelse.
9
Kommunestyret er bekymret for eventuelle reduksjoner innen skoledriften etter 1.1-2020. Det legges
opp til et videre løp der hele finansieringsordningene av skoledriften sees på, der intensjonen er å videreføre
det nivået Søgneskolene la til grunn for skoleåret 2018/2019.

Verbalforslag fra repr. Jørgensen (FRP):
Kommunestyret ber administrasjonen om å gå i dialog med Songdalen og Kristiansand kommune med tanke
på å styrke området psykisk helse og rask psykisk helsehjelp, slik at Søgne kan ha en tilgjengelig
samtaleterapeut allerede i 2019, eventuelle økonomiske konsekvenser innarbeides i tertialrapporten og det
sees på hva slags statlige midler som kan søkes.
Verbalforslag fra repr. Lohne (H):
Kommunestyret foreslår å få en sak for å få vurdert støtte til vedlikehold og oppgradering av kystfortet på
Helgøya i Ny- Hellesund.
Verbalforslag fra repr. Jenssen (KRF)
De siste årene har kommunen foretatt utvidelser og nybygg av kommunale barnehager. Kommunestyret ber
om at eventuelle endringer av satser og overføringer til private barnehager, som en konsekvens av disse
endringene, synliggjøres. Dersom utvidelse av uteareal medfører mulighet for flere barn, og dermed mer
effektiv drift, og også om dette får konsekvens i overføring til private barnehager, må dette synliggjøres i
samme saksfremlegg.
Kommunestyret ber om en utredelse av den økonomiske effekten for private barnehager av saker som likner
sak PS12718, og andre relevante saker.
Repr. Lieng (SP) fremmet forslag:
Rådmannens forslag vedtas, men med følgende endring.
Det kuttes ikke i skolene. Bunnfradraget i eiendomsskatt blir kr 900.000, fortsatt inndekkes dette av
disposisjonsfondet.

Votering:







Rådmannens forslag med SP sine endringer falt med 26 mot 1 (SP) stemmer.
Rådmannens forslag med SV sine endringer falt med 26 mot 1 (SV) stemmer.
Rådmannens forslag med AP og MDG sine endringer falt med 15 (V, KRF: Jenssen, Sæther,
H, SP, FRP) mot 12 (AP, KRF: Tufteland, Uavh, SV, MDG) stemmer.
Formannskapets innstilling, med ordførers endringsforslag, med unntak av verbalforslagene,
vedtatt med 15 (V, KRF: Sæther, Jenssen, H, FRP, SP) mot 12 (AP, KRF: Tufteland, Uavh,
SV, MDG) stemmer.
Verbalforslag fra FRP:
o Punkt 1 falt med 13 (KRF: Jensen, Tufteland, H, SP, FRP) mot 14 (V, KRF: Sæther,
Uavh, AP, SV, MDG) stemmer.
o Punkt 2 ble enstemmig vedtatt.
o Punkt 3 falt med 11 (KRF: Jenssen, H: Andersen, Lohne, Reisvoll, Reitan, SP, FRP)
mot 16 stemmer (V, KRF: Sæther, Tufteland, H: Løchen, Uavh, AP, SV, MDG).
o Punkt 4 ble enstemmig vedtatt.
o Punkt 5 falt med 13 (KRF: Jenssen, Sæther, H, SP, FRP) mot 14 stemmer (V, KRF:
Tufteland, Uavh, AP, SV, MDG).

o Punkt 6 falt med 8 (FRP, AP: Haugland, KRF: Jenssen, SP) mot 19 stemmer (V,
KRF, H, Uavh, SP, SV, MDG).
o Punkt 7 falt med 5 (FRP) mot 22 stemmer.
o Punkt 8 ble enstemmig vedtatt.
o Punkt 9 ble enstemmig vedtatt.




Verbalforslag fra FRP (repr. Jørgensen) ble enstemmig vedtatt.
Verbalforslag fra H (repr. Lohne) ble enstemmig vedtatt.
Verbalforslag fra KRF (repr. Jenssen) falt med 13 (KRF, H: Løchen, Andersen, Lohne,
Reitan, SP, FRP) mot 14 (V, H: Reisvoll, Uavh, AP, SV, MDG) stemmer.

Verbalforslag fra formannskapet ble enstemmig vedtatt:


Søgne kommune vil vurdere å være med å finansiere inntil 2 VTA plasser ved Songvaar fra og med
2019 når NAV/ Stat foretar nye tildelinger til kommunene er avklart.
Vi ber om en egen sak på dette i 2019.



Vi ber om at det utarbeides komplett kostnadsramme for nødvendige master til bredbånd nord for E
39.

Vedtak:
25. Kommunestyret vedtar økonomiplanen for 2019-2022. Driftsrammer og
investeringsbudsjett for 2019 i økonomiplanen 2019-2022 er kommunens årsbudsjett
for 2019.
26. Kommunestyret vedtar å skrive ut eiendomsskatt i hele Søgne kommune i 2019, med 2
promille av takstgrunnlaget på hver eiendom med reduksjonsfaktor på 15% og 900.000
kroner i bunnfradrag per boenhet for boliger og fritidsboliger.
27. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn
for innkreving av skatt i budsjettåret 2019.
28. Kommunestyret gir fullmakt til lånefinansiering til investeringer ihht. tabell 2A i
saksfremstillingen. Låneopptak for å finansiere investeringer i budsjettet for 2019 kan
utgjøre inntil 196.627.000 kroner. I tillegg til overnevnte lån opptas lån i Husbanken til
startlån for videre utlån med inntil 10.000.000 kroner.
29. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette satser for finansiering av ikke-kommunale
barnehager i tråd med forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager.
30. Rådmannen gis fullmakt til å harmonisere gebyr/betalingssatser i 2019 der det er
praktisk mulig.
1
200.000 settes av til aktiviteter og ernæring i enhet for institusjonstjenester
Tjenesteutvalget får presentert en sak om hvordan midlene anvendes innen februar. I tillegg
bør det utarbeides en søknad om midler fra reformen "leve hele livet"
2
Det settes av kr. 100.000 til brukerråd i omsorgstjenestene.
Målet er en ombudsordning som på sikt vil være et viktig signal i Nye Kristiansand kommune.
Midlene vil kunne starte et arbeid i Søgne som innebærer en formalisering med et brukerråd i
vår egen omsorgstjeneste.»
3
Det bevilges et ekstrabeløp til Agder folkehøyskole i jubileumsåret 2019 på kr. 50.000.
Utbetaling i 2019 vil dermed være kr. 70.000. Låneopptaket økes tilsvarende.
Inndekning foretas ved å redusere overføringer fra drift til investeringer.

Verbalforslag:
Kommunestyret ber administrasjonen og fellesnemda aktivt jobbe for at BPA - ordningen i
Kristiansand kommune forbedres, og at arbeidet gjøres i tett dialog med brukerorganisasjoner
Kommunestyret ber administrasjonen og fellesnemda kreve at kjøkkentjenesten videreføres
ved Søgne omsorgssenter i den nye kommunen.
Kommunestyret ber om at ordningen med et uavhengig elevombud/mobbeombud videreføres i
den nye kommunen i en 100% stilling, og at ombudet skal rapportere til politisk ledelse
fremfor administrativ ledelse.
Kommunestyret er bekymret for eventuelle reduksjoner innen skoledriften etter 1.1-2020. Det
legges opp til et videre løp der hele finansieringsordningene av skoledriften sees på, der
intensjonen er å videreføre det nivået Søgneskolene la til grunn for skoleåret 2018/2019.
Kommunestyret ber administrasjonen om å gå i dialog med Songdalen og Kristiansand
kommune med tanke på å styrke området psykisk helse og rask psykisk helsehjelp, slik at
Søgne kan ha en tilgjengelig samtaleterapeut allerede i 2019, eventuelle økonomiske
konsekvenser innarbeides i tertialrapporten og det sees på hva slags statlige midler som kan
søkes.
Kommunestyret foreslår å få en sak for å få vurdert støtte til vedlikehold og oppgradering av
kystfortet på Helgøya i Ny- Hellesund.
Søgne kommune vil vurdere å være med å finansiere inntil 2 VTA plasser ved Songvaar fra og
med 2019 når NAV/ Stat foretar nye tildelinger til kommunene er avklart.
Vi ber om en egen sak på dette i 2019.
Vi ber om at det utarbeides komplett kostnadsramme for nødvendige master til bredbånd
nord for E 39.

