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FO 8/19 Interpellasjon om Søgneruta
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019
Ordfører Hilde (AP) leste opp sitt svar:
Svar på interpellasjon om Søgne ruta
Hvordan kan Søgne Kommune ved Ordføreren bidra til at «trikken» blir tatt vare på og vist frem/
formidlet til publikum som en del av Søgnes Kulturhistoriske severdigheter i tilknytning til Søgne
Gamle Prestegård?

Svar:
Det er veldig fint at vi har foreninger som tar vare på viktige kulturverdier i vår kommune. Jeg vil
rette en stor takk til foreningen Søgnerutas venner som har gjort så mye for å restaurere et viktig
kulturminne for oss i Søgne.
Jeg er helt enig med interpellanten om at vi må legge til rette for at dette kulturminnet blir vist frem
og bevart i Søgne.
Ved Søgne gamle prestegård finnes det utallige muligheter for samarbeid med lag og foreninger.
Mange av aktivitetene på kulturhuset initieres og drives nettopp av frivillige. Samtidig har staben i
de siste par årene jobbet iherdig rundt organiseringen av åpen kultursøndag i forbindelse med
kunstutstillingene i galleri Fjøset. Åpen kafe med hjemmelaget suppe og kake har vist seg å være
fine møteplasser og knutepunkter for felleskap, aktiviteter og tilbud til folk i alle aldre. Det er blitt
åpnet opp for at frivillige skal kunne bidra og til og med kunne dra nytte av å delta på
kultursøndagene.
Høstprogrammet for 2019 blir planlagt i disse dager og Søgne gamle prestegård kan skilte med mye
ekstra gøy:
1.
20 årsjubileum for prestegården i samarbeid med Søgne gamle prestegårds venner m.fl.
2.
3 kunstutstillinger, inkludert en jubileumsutstilling og en juleutstilling med alle
8.klassinger i Søgne i.s.m. Kunstlaget
3.
Diverse foredrag ved Kystkvinnene, Sopp- og nyttevekstforeningen, Kunstlaget,
Hagelaget etc. etc.
4.
Gjenåpning av fornyet landbruksutstilling i 3.etasje på låven i.s.m. Historielaget,
Kystlaget, Museumsgruppa
5.
Åpen mikrofon i kafeen, Konsert i kafeen med trio Morild, konsert i kultursalen med
Frida Ånnevig
6.
Jul på prestegården, julemarked, juleforestilling
7.
m.m.
Lag og foreninger kan ta kontakt med programansvarlig på huset (Marit Gjertsen) og avtale hvordan
aktiviteter kan tilpasses og legges inn i programmet til Søgne gamle prestegård. Kanskje til og med
en kultursøndag kan vies Søgneruta. Et drømmescenario er at denne bussen kunne ha pendlet
mellom Tangvall og Søgne gamle prestegård på søndagene. Da ville det uansett både ha dekket
behovet for offentlig transport samt gjort opplevelsen av Søgne til en komplett kulturell erfaring.
Mvh
Astrid Hilde
Repr. Lohne (H) fremmet forslag:
Vi ber om at det blir utredet en egen sak som ser på mulighetene for å sikre Søgneruta/ «Trikken» en
trygg og forutsigbar fremtid i Søgne, med en permanent plass.
Votering:
Forslaget fra Høyre ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Det utredes en egen sak som ser på mulighetene for å sikre Søgneruta/ «Trikken» en trygg og

forutsigbar fremtid i Søgne, med en permanent plass.

FO 9/19 Interpellasjon - kommunens helsetjenester

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019
Ordfører Hilde (AP) leste opp sitt svar:
Svar på interpellasjon til Christian Eikeland:

1

Mener ordfører at enkeltmennesket sine hverdagslige behov, og viktigheten av å mestre
en hverdag sammen med likesinnede mennesker er et viktig prinsipp kommunen må
legge mest vekt på, før man oppretter egne tilbud i egen kommune når saker vurderes
etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3 første ledd som sier at kommunen skal sørge for
at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og
omsorgstjenester?
Svar:
Landets kommuner er satt til å forvalte et sett av lovverk som grunnlag og utgangspunkt
for hva, hvor og hvordan helse- og omsorgstjenester skal gis. Helse- og omsorgstjenesten
i Søgne har i alle enkeltsaker en naturlig målsetting om å bidra til at alle som tildeles
omsorgstjenester får dekket sine behov i hverdagen. Det er også tjenestens målsetting at
tjenestemottagerne skal oppleve mestring med utgangspunkt i det funksjonsnivå de
befinner seg på.
Konklusjoner for hva kommunens valg av omsorgstjenester betyr for brukeren kan først
gjøres etter at det er igangsatt, praktisert og evaluert.

2

Kan ordfører vise til et vedtak der kommunestyret har vedtatt at alle tjenester som
kommer inn under oppholdsprinsippet skal bygges opp, og gis i egen kommune?
Svar:
Søgne kommunes tjenesteutvalg behandlet 5.04.2017 et høringsforslag til endringer i
forskrift om kommunenes dekning av utgifter til helse og omsorgstjenester. Endringene
innebar en innskjerping av oppholdsprinsippet som Søgne kommune sluttet seg til i sin
høringsuttalelse og som senere ble vedtatt av regjeringen. Endringen medfører at
oppholdskommunen har hovedansvaret for å sørge for nødvendige helsetjenester.
Opprinnelig hjemkommune har da ikke lenger en plikt til å dekke utgiftene i annen
kommune med mindre kommunen selv aktivt beslutter å sende egne innbyggere til andre
kommuner for å få helsetjenester.
Det ligger altså et grunnleggende krav til kommuner i dette landet å sørge for
grunnleggende helse og omsorgstjenester til dem som har behov for det og som oppholder
seg i kommunen. Helse- og omsorgssektoren i Søgne kommune har over flere år prioritert
å bygge opp egne tjenester lokalt fremfor å kjøpe disse eksternt. Dette begrunnes i
hovedsak i å utvikle gode kompetansemiljøer parallelt med at kommunen selv ivaretar og
tar ansvar for de krav og forpliktelser kommunen har. Dette er også vurdert til å være den
mest mulig effektive måten å forvalte de tildelte ressursene på. I Norge er det forøvrig
også en politisk valgt strategi å ha som utgangspunkt å gi helse- og omsorgstjenester
lokalt fremfor institusjonsløsninger.
HVPU-reformen, som ble gjennomført på begynnelsen av 1990-tallet er et eksempel på
det. Og slike strategier preger også naturlig nok valg av måten å gi kommunale
omsorgstjenester på.
Som kjent iverksettes en kommunesammenslåing fra 01.01.20. Søgne kommune har
allerede startet en utvikling med tettere dialog og praktisk samarbeid med forvaltningen i
Kristiansand kommune. Mye tyder på at kommunene praktiserer lovverket relativt likt. Så
også oppholdsprinsippet.

3

Er ordfører positiv til at Søgne kommune fortsatt skal kunne leie tjenester andre steder
med god spisskompetanse, fremfor å bygge opp egne tjenester i egen kommune?
Det må forventes at alle helse- og omsorgstjenester som gjennomføres i egen kommune
gis av faglig kompetent personell, og med utgangspunkt i gode tiltaksplaner. Det må også
forventes at det gjøres gode faglige vurderinger rettet mot andre/eksterne alternativer og
løsninger hvis kommunen selv ikke har god nok kompetanse til å gi gode nok helse- og
omsorgstjenester. Jeg mener likevel at i en stå stor kommune som Nye kristiansand blir,
vil antagelig behovet for å kjøpe inn slike spesialtjenester bli noe mindre i fremtiden. Om
det i denne konkrete saken er mulig å gi et tilbud i ny kommune eller ikke, vet vi ikke nå.
Det er heller ikke riktig av kommunestyret å gå inn å mene noe i slike komplekse
enkeltsaker. Vi kan bare gi politiske føringer på systemnivå. Mye kan likevel tale for at
man ikke bør gjøre inngripende vurderinger nå uten å samhandle grundig med den nye
kommunen.

Repr. Eikeland (FRP) fremmet forslag:
1. Kommunestyret i Søgne mener enkeltmenneskene sine behov, utvikling og muligheter for å

kunne kommunisere med likesinnede er viktige prinsipper når kommunen behandler saker
etter oppholdsprinsippet i helse og omsorgsloven.
2. Kommunestyret anmoder administrasjonen om å ta en ny vurdering av de sakene hvor det er

uklart om ny kommune selv kan hjelpe våre innbyggere med deres behov for helsetjenester.
Dersom det ikke er mulig å klarlegge hvorvidt ny kommune selv kan bidra med forsvarlige
helsetjenester til en bruker eller ikke, vurderes eksisterende tilbud videreført inntil ny
kommunes tilbud og organisering blir avklart.
Votering:
Forslaget fra FRP ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kommunestyret i Søgne mener enkeltmenneskene sine behov, utvikling og muligheter

for å kunne kommunisere med likesinnede er viktige prinsipper når kommunen
behandler saker etter oppholdsprinsippet i helse og omsorgsloven.
2. Kommunestyret anmoder administrasjonen om å ta en ny vurdering av de sakene hvor

det er uklart om ny kommune selv kan hjelpe våre innbyggere med deres behov for
helsetjenester. Dersom det ikke er mulig å klarlegge hvorvidt ny kommune selv kan
bidra med forsvarlige helsetjenester til en bruker eller ikke, vurderes eksisterende
tilbud videreført inntil ny kommunes tilbud og organisering blir avklart.

PS 58/19 Godkjenning av protokoll fra møte 23.05.2019
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte i kommunestyret 23.05.2019.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte i kommunestyret 23.05.2019.

PS 59/19 Referatsaker Kommunestyret 20.06.2019
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019
Behandling:
RS 13/19 Fredningsområde for hummer
Protokolltilførsel fra SV:
Kommunestyret ber administrasjonen jobbe videre for å få opprettet hummer reservat i Søgne
kommune.
Vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

RS 13/19 Søgne kommune - Fredningsområde for hummer 2015/1893
PS 60/19 Politiske organer og utvalg 2019 - oppgave- og ansvarsavklaring i
overgangen til ny kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til etterretning.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

Saken tas til etterretning.
Votering:

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Saken tas til etterretning.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra Formannskapet:

Saken tas til etterretning.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken tas til etterretning.

PS 61/19 Godtgjøring til folkevalgte i overgangsperioden 09.09.2019 - 31.12.2019
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Folkevalgte med doble verv i overgangsperioden får godtgjørelsen som gir best uttelling fra enten
gammel eller ny kommune fram til sammenslåingstidspunktet.
2. Folkevalgte tilstås i tillegg møtegodtgjørelse og utgiftsdekning i den kommunen som ikke gir
hovedgodtgjørelse etter pkt. 1. Folkevalgte uten frikjøp tilstås dekning av tapt arbeidsfortjeneste.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
3. Folkevalgte med doble verv i overgangsperioden får godtgjørelsen som gir best uttelling fra enten
gammel eller ny kommune fram til sammenslåingstidspunktet.
4. Folkevalgte tilstås i tillegg møtegodtgjørelse og utgiftsdekning i den kommunen som ikke gir
hovedgodtgjørelse etter pkt. 1. Folkevalgte uten frikjøp tilstås dekning av tapt arbeidsfortjeneste.
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
1. Folkevalgte med doble verv i overgangsperioden får godtgjørelsen som gir best uttelling fra
enten gammel eller ny kommune fram til sammenslåingstidspunktet.
2. Folkevalgte tilstås i tillegg møtegodtgjørelse og utgiftsdekning i den kommunen som ikke gir
hovedgodtgjørelse etter pkt. 1. Folkevalgte uten frikjøp tilstås dekning av tapt
arbeidsfortjeneste.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra Formannskapet:
3. Folkevalgte med doble verv i overgangsperioden får godtgjørelsen som gir best uttelling fra enten
gammel eller ny kommune fram til sammenslåingstidspunktet.
4. Folkevalgte tilstås i tillegg møtegodtgjørelse og utgiftsdekning i den kommunen som ikke gir
hovedgodtgjørelse etter pkt. 1. Folkevalgte uten frikjøp tilstås dekning av tapt arbeidsfortjeneste.

Votering:
Innstillingen fra Formannskapet ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Folkevalgte med doble verv i overgangsperioden får godtgjørelsen som gir best uttelling fra
enten gammel eller ny kommune fram til sammenslåingstidspunktet.
2. Folkevalgte tilstås i tillegg møtegodtgjørelse og utgiftsdekning i den kommunen som ikke gir
hovedgodtgjørelse etter pkt. 1. Folkevalgte uten frikjøp tilstås dekning av tapt
arbeidsfortjeneste.

PS 62/19 Revisjon av vedtekter for Midt-Agder IUA
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune vedtar forslag til reviderte vedtekter i tråd med saksfremstilling, og vedlagte forslag
til reviderte vedtekter. De reviderte vedtektene gjøres gjeldende fra 1. januar 2020.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune vedtar forslag til reviderte vedtekter i tråd med saksfremstilling, og vedlagte forslag
til reviderte vedtekter. De reviderte vedtektene gjøres gjeldende fra 1. januar 2020.
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Søgne kommune vedtar forslag til reviderte vedtekter i tråd med saksfremstilling, og vedlagte
forslag til reviderte vedtekter. De reviderte vedtektene gjøres gjeldende fra 1. januar 2020.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra Formannskapet:

Søgne kommune vedtar forslag til reviderte vedtekter i tråd med saksfremstilling, og vedlagte forslag
til reviderte vedtekter. De reviderte vedtektene gjøres gjeldende fra 1. januar 2020.
Votering
Innstilling fra Formannskapet ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Søgne kommune vedtar forslag til reviderte vedtekter i tråd med saksfremstilling, og vedlagte
forslag til reviderte vedtekter. De reviderte vedtektene gjøres gjeldende fra 1. januar 2020.

PS 63/19 Melding om vedtak sak 18/19 - Årsregnskap og årsmelding 2018 Kontrollutvalgets uttalelse
Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 04.06.2019
Behandling:
Ingen merknader.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019
Behandling:
Ordfører Hilde (AP) fremmet forslag:
Saken tas til orientering.
Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken tas til orientering.

PS 64/19 Melding om vedtak sak 20/19, Årsmelding 2018 for kontrollutvalget
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019
Behandling:
Ordfører Hilde (AP) fremmet forslag:
Saken tas til orientering.

Votering:
Forslaget fra AP ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken tas til orientering.

PS 65/19 Melding om vedtak sak 19/19, Informasjon om helsesykepleiertjenesten
Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019
Behandling:
Ordfører Hilde (AP) fremmet forslag:
Spørsmålet om samhandling mellom elevombudet og helsesykepleier avklares i ny kommune i sammenheng
med utarbeidelse av elevombudets mandat.
Votering
Forslaget fra AP ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Spørsmålet om samhandling mellom elevombudet og helsesykepleier avklares i ny kommune i
sammenheng med utarbeidelse av elevombudets mandat.

PS 66/19 Årsregnskap 2018- Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommunestyre fastsetter det fremlagte årsregnskap for Søgne kommune som
kommunens årsregnskap for 2018.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2019
Behandling:
Økonomisjef Børre Andreassen orienterte innledningsvis til PS 41/19 om både årsregnskap 2018 og
årsmelding 2018.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommunestyre fastsetter det fremlagte årsregnskap for Søgne kommune som
kommunens årsregnskap for 2018.
Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Søgne kommunestyre fastsetter det fremlagte årsregnskap for Søgne kommune som
kommunens årsregnskap for 2018.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019
Behandling:
Økonomisjef Børre Andreassen besvarte spørsmål.
Til behandling forelå innstilling fra Formannskapet:

Søgne kommunestyre fastsetter det fremlagte årsregnskap for Søgne kommune som
kommunens årsregnskap for 2018.
Votering
Innstilling fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Søgne kommunestyre fastsetter det fremlagte årsregnskap for Søgne kommune som
kommunens årsregnskap for 2018.

PS 67/19 Årsmelding 2018 - Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Årsmelding for Søgne kommune 2018 tas til orientering.
2. Av det regnskapsmessige mindreforbruket på 13,955 mill. kroner avsettes 8,576 mill. kroner til
premieavviksfondet.
3. Resterende 5,379 mill. kroner overføres enhetenes 2019-budsjetter knyttet til enheter med
overskudd i 2018.
Rådmannens forslag til vedtak innebærer at 8,576 mill. kroner tilføres premieavviksfondet da det ved
årets slutt var et positivt premieavvik på 8,576 mill. kroner som skal amortiseres og kostnadsføres
over 7 år. Overføring for enhetene med overskudd innebærer at netto 5,379 mill. kroner tilføres
enhetenes 2019-budsjetter.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 27.05.2019
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak:
4. Årsmelding for Søgne kommune 2018 tas til orientering.
5. Av det regnskapsmessige mindreforbruket på 13,955 mill. kroner avsettes 8,576 mill. kroner
til premieavviksfondet.
6. Resterende 5,379 mill. kroner overføres enhetenes 2019-budsjetter knyttet til enheter med
overskudd i 2018.
Rådmannens forslag til vedtak innebærer at 8,576 mill. kroner tilføres premieavviksfondet da det ved
årets slutt var et positivt premieavvik på 8,576 mill. kroner som skal amortiseres og kostnadsføres

over 7 år. Overføring for enhetene med overskudd innebærer at netto 5,379 mill. kroner tilføres
enhetenes 2019-budsjetter.
Votering: Enstemmig.

Innstilling:
1. Årsmelding for Søgne kommune 2018 tas til orientering.
2. Av det regnskapsmessige mindreforbruket på 13,955 mill. kroner avsettes 8,576 mill.
kroner til premieavviksfondet.
3. Resterende 5,379 mill. kroner overføres enhetenes 2019-budsjetter knyttet til enheter
med overskudd i 2018.
Rådmannens forslag til vedtak innebærer at 8,576 mill. kroner tilføres premieavviksfondet da
det ved årets slutt var et positivt premieavvik på 8,576 mill. kroner som skal amortiseres og
kostnadsføres over 7 år. Overføring for enhetene med overskudd innebærer at netto 5,379 mill.
kroner tilføres enhetenes 2019-budsjetter.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 28.05.2019
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak:
7. Årsmelding for Søgne kommune 2018 tas til orientering.
8. Av det regnskapsmessige mindreforbruket på 13,955 mill. kroner avsettes 8,576 mill. kroner
til premieavviksfondet.
9. Resterende 5,379 mill. kroner overføres enhetenes 2019-budsjetter knyttet til enheter med
overskudd i 2018.
Rådmannens forslag til vedtak innebærer at 8,576 mill. kroner tilføres premieavviksfondet da det ved
årets slutt var et positivt premieavvik på 8,576 mill. kroner som skal amortiseres og kostnadsføres
over 7 år. Overføring for enhetene med overskudd innebærer at netto 5,379 mill. kroner tilføres
enhetenes 2019-budsjetter.
Votering: Enstemmig.
Innstilling:
1. Årsmelding for Søgne kommune 2018 tas til orientering.
2. Av det regnskapsmessige mindreforbruket på 13,955 mill. kroner avsettes 8,576 mill.
kroner til premieavviksfondet.
3. Resterende 5,379 mill. kroner overføres enhetenes 2019-budsjetter knyttet til enheter
med overskudd i 2018.
Rådmannens forslag til vedtak innebærer at 8,576 mill. kroner tilføres premieavviksfondet da
det ved årets slutt var et positivt premieavvik på 8,576 mill. kroner som skal amortiseres og
kostnadsføres over 7 år. Overføring for enhetene med overskudd innebærer at netto 5,379 mill.
kroner tilføres enhetenes 2019-budsjetter.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 04.06.2019
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak:
10. Årsmelding for Søgne kommune 2018 tas til orientering.
11. Av det regnskapsmessige mindreforbruket på 13,955 mill. kroner avsettes 8,576 mill. kroner
til premieavviksfondet.
12. Resterende 5,379 mill. kroner overføres enhetenes 2019-budsjetter knyttet til enheter med
overskudd i 2018.
Rådmannens forslag til vedtak innebærer at 8,576 mill. kroner tilføres premieavviksfondet da det ved
årets slutt var et positivt premieavvik på 8,576 mill. kroner som skal amortiseres og kostnadsføres
over 7 år. Overføring for enhetene med overskudd innebærer at netto 5,379 mill. kroner tilføres
enhetenes 2019-budsjetter.
Votering: Enstemmig
Innstilling:
Administrasjonsutvalget tar Rådmannens forslag til vedtak til orientering.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 05.06.2019
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak:
13. Årsmelding for Søgne kommune 2018 tas til orientering.
14. Av det regnskapsmessige mindreforbruket på 13,955 mill. kroner avsettes 8,576 mill. kroner
til premieavviksfondet.
15. Resterende 5,379 mill. kroner overføres enhetenes 2019-budsjetter knyttet til enheter med
overskudd i 2018.
Rådmannens forslag til vedtak innebærer at 8,576 mill. kroner tilføres premieavviksfondet da det ved
årets slutt var et positivt premieavvik på 8,576 mill. kroner som skal amortiseres og kostnadsføres
over 7 år. Overføring for enhetene med overskudd innebærer at netto 5,379 mill. kroner tilføres
enhetenes 2019-budsjetter.
Votering: Enstemmig

Innstilling:
1. Årsmelding for Søgne kommune 2018 tas til orientering.
2. Av det regnskapsmessige mindreforbruket på 13,955 mill. kroner avsettes 8,576 mill.
kroner til premieavviksfondet.
3. Resterende 5,379 mill. kroner overføres enhetenes 2019-budsjetter knyttet til enheter
med overskudd i 2018.
Rådmannens forslag til vedtak innebærer at 8,576 mill. kroner tilføres premieavviksfondet da
det ved årets slutt var et positivt premieavvik på 8,576 mill. kroner som skal amortiseres og
kostnadsføres over 7 år. Overføring for enhetene med overskudd innebærer at netto 5,379 mill.
kroner tilføres enhetenes 2019-budsjetter.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2019
Behandling:
Økonomisjef Børre Andreassen orienterte innledningsvis til PS 41/19 om både årsregnskap 2018 og
årsmelding 2018.
Til behandling forelå innstilling fra tjenesteutvalget:

4. Årsmelding for Søgne kommune 2018 tas til orientering.
5. Av det regnskapsmessige mindreforbruket på 13,955 mill. kroner avsettes 8,576 mill. kroner
til premieavviksfondet.
6. Resterende 5,379 mill. kroner overføres enhetenes 2019-budsjetter knyttet til enheter med
overskudd i 2018.
Rådmannens forslag til vedtak innebærer at 8,576 mill. kroner tilføres premieavviksfondet da det ved
årets slutt var et positivt premieavvik på 8,576 mill. kroner som skal amortiseres og kostnadsføres
over 7 år. Overføring for enhetene med overskudd innebærer at netto 5,379 mill. kroner tilføres
enhetenes 2019-budsjetter.
Protokolltilførsel fra repr. Terkelsen (FRP)

Ved behandling av 1 tertialrapport 2018 i kommunestyret 21.06.2018, sak PS 70/18, ble det bevilget
200.000,- til revidering av kommunedelplan for Borøya med omkringliggende øyer. Av
ressursmessige grunner er arbeidet ikke gjennomført i 2018. Arbeidet startes sommeren 2019.
Bevilgningen knyttet til kommunedelplan for Borøya videreføres.
Votering:
Innstilling fra tjenesteutvalget ble enstemmig vedtatt

Innstilling:
1. Årsmelding for Søgne kommune 2018 tas til orientering.
2. Av det regnskapsmessige mindreforbruket på 13,955 mill. kroner avsettes 8,576 mill.
kroner til premieavviksfondet.
3. Resterende 5,379 mill. kroner overføres enhetenes 2019-budsjetter knyttet til enheter
med overskudd i 2018.
Rådmannens forslag til vedtak innebærer at 8,576 mill. kroner tilføres premieavviksfondet da
det ved årets slutt var et positivt premieavvik på 8,576 mill. kroner som skal amortiseres og
kostnadsføres over 7 år. Overføring for enhetene med overskudd innebærer at netto 5,379 mill.
kroner tilføres enhetenes 2019-budsjetter.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra Formannskapet:

4. Årsmelding for Søgne kommune 2018 tas til orientering.

5. Av det regnskapsmessige mindreforbruket på 13,955 mill. kroner avsettes 8,576 mill. kroner
til premieavviksfondet.
6. Resterende 5,379 mill. kroner overføres enhetenes 2019-budsjetter knyttet til enheter med
overskudd i 2018.
Rådmannens forslag til vedtak innebærer at 8,576 mill. kroner tilføres premieavviksfondet da det ved
årets slutt var et positivt premieavvik på 8,576 mill. kroner som skal amortiseres og kostnadsføres
over 7 år. Overføring for enhetene med overskudd innebærer at netto 5,379 mill. kroner tilføres
enhetenes 2019-budsjetter.
Protokolltilførsel fra repr. Terkelsen (FRP)

Ved behandling av 1 tertialrapport 2018 i kommunestyret 21.06.2018, sak PS 70/18, ble det bevilget
200.000,- til revidering av kommunedelplan for Borøya med omkringliggende øyer. Av
ressursmessige grunner er arbeidet ikke gjennomført i 2018. Arbeidet startes sommeren 2019.
Bevilgningen knyttet til kommunedelplan for Borøya videreføres.
Votering:
Innstillingen fra Formannskapet ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Årsmelding for Søgne kommune 2018 tas til orientering.
2. Av det regnskapsmessige mindreforbruket på 13,955 mill. kroner avsettes 8,576 mill.
kroner til premieavviksfondet.
3. Resterende 5,379 mill. kroner overføres enhetenes 2019-budsjetter knyttet til enheter
med overskudd i 2018.
Rådmannens forslag til vedtak innebærer at 8,576 mill. kroner tilføres premieavviksfondet da
det ved årets slutt var et positivt premieavvik på 8,576 mill. kroner som skal amortiseres og
kostnadsføres over 7 år. Overføring for enhetene med overskudd innebærer at netto 5,379 mill.
kroner tilføres enhetenes 2019-budsjetter.

PS 68/19 1. Tertialrapport 2019 - Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar tertialrapporten for første tertial 2019 til orientering og vedtar revidert budsjett
som beskrevet i saksframlegget.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 27.05.2019
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar tertialrapporten for første tertial 2019 til orientering og vedtar revidert budsjett
som beskrevet i saksframlegget.
Votering: Enstemmig.

Innstilling:
Kommunestyret tar tertialrapporten for første tertial 2019 til orientering og vedtar revidert
budsjett som beskrevet i saksframlegget.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 28.05.2019
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar tertialrapporten for første tertial 2019 til orientering og vedtar revidert budsjett
som beskrevet i saksframlegget.
Votering: Enstemmig.
Innstilling:
Kommunestyret tar tertialrapporten for første tertial 2019 til orientering og vedtar revidert
budsjett som beskrevet i saksframlegget.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 05.06.2019
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar tertialrapporten for første tertial 2019 til orientering og vedtar revidert budsjett
som beskrevet i saksframlegget.
Repr.: Sæther (KRF) fremmet forslag:
Tjenesteutvalget viser til søknad og foreslår at det bevilges kr 100 000,- til Åpent Hus. Disposisjonsfondet
reduseres tilsvarende.
Leder Eikeland (FRP) fremmet forslag:
Følgende endringer vedtas i tertialrapporten for 2019:
Disposisjonsfondet reduseres med kr 1.100 000,- og overføres drift.
1,5 millioner overføres til investeringsbudsjettet.
1.Det avsettes inntil 100 000,- som stimuleringsmidler for lag og foreninger til opprydding av fiskeredskaper i
Søgne skjærgården, hovedsakelig i Hølle- og Torvefjorden, ettersom at her settes i gang fredning. Det legges
opp til en panteordning ved innlevering av gjenstander. Gamle fiskeredskap utgjør en stor trussel for både fisk
og skalldyrarter. Formannskapet følger opp saken.
2.Det setter av kr 1.5 millioner til investering for renovering av Søgne omsorgssenter. Fornying av gulv,
inventar og tiltak som vil bidra til økt trivsel prioriteres. Tjenesteutvalget ønsker at ansatte bidrar i
planleggingen.
3.Det bevilges inntil kr 1 million til buss tilpasset rullestol.

Repr.: Fellesforslag fremmet fra UAVH, AP, SP:
Vi ønsker å redusere kuttet i skolen fra kr 4. til kr 2. millioner.
Votering: Forslagene fremmet i møtet ble ikke votert over. Det ble enstemmig vedtatt at forslagene fra
representantene i Tjenesteutvalget følger saken.

Innstilling:
Tjenesteutvalget tar Rådmannens forslag til orientering.
Forslagene fra representantene i Tjenesteutvalget følger saken.
Vedlegg: mail med vedlegg, Åpent Hus fra repr. Sæther(KRF) datert 04.06.2019 ligger i sak 2015/2525, dok
164, Andre dokumenter.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 04.06.2019
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret tar tertialrapporten for første tertial 2019 til orientering og vedtar revidert budsjett
som beskrevet i saksframlegget.
Votering: Enstemmig

Innstilling:
Administrasjonsutvalget tar Rådmannens forslag til orientering.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 05.06.2019
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar tertialrapporten for første tertial 2019 til orientering og vedtar revidert budsjett
som beskrevet i saksframlegget.
Repr.: Sæther (KRF) fremmet forslag:
Tjenesteutvalget viser til søknad og foreslår at det bevilges kr 100 000,- til Åpent Hus. Disposisjonsfondet
reduseres tilsvarende.
Leder Eikeland (FRP) fremmet forslag:
Følgende endringer vedtas i tertialrapporten for 2019:
Disposisjonsfondet reduseres med kr 1.100 000,- og overføres drift.
1,5 millioner overføres til investeringsbudsjettet.
1.Det avsettes inntil 100 000,- som stimuleringsmidler for lag og foreninger til opprydding av fiskeredskaper i
Søgne skjærgården, hovedsakelig i Hølle- og Torvefjorden, ettersom at her settes i gang fredning. Det legges
opp til en panteordning ved innlevering av gjenstander. Gamle fiskeredskap utgjør en stor trussel for både fisk
og skalldyrarter. Formannskapet følger opp saken.

2.Det setter av kr 1.5 millioner til investering for renovering av Søgne omsorgssenter. Fornying av gulv,
inventar og tiltak som vil bidra til økt trivsel prioriteres. Tjenesteutvalget ønsker at ansatte bidrar i
planleggingen.
3.Det bevilges inntil kr 1 million til buss tilpasset rullestol.
Repr.: Fellesforslag fremmet fra UAVH, AP, SP:
Vi ønsker å redusere kuttet i skolen fra kr 4. til kr 2. millioner.
Votering: Forslagene fremmet i møtet ble ikke votert over. Det ble enstemmig vedtatt at forslagene fra
representantene i Tjenesteutvalget følger saken.

Innstilling:
Tjenesteutvalget tar Rådmannens forslag til orientering.
Forslagene fra representantene i Tjenesteutvalget følger saken.
Vedlegg: mail med vedlegg, Åpent Hus fra repr. Sæther(KRF) datert 04.06.2019 ligger i sak 2015/2525, dok
164, Andre dokumenter.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2019
Behandling:
Økonomisjef Børre Andreassen orienterte.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak samt innstilling fra tjenesteutvalget:

Kommunestyret tar tertialrapporten for første tertial 2019 til orientering og vedtar revidert budsjett
som beskrevet i saksframlegget.
Forslagene fra representantene i Tjenesteutvalget følger saken.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet fellesforslag fra KRF, H, V og FRP:

Kommunestyret tar tertialrapporten for første tertial 2019 til orientering og vedtar
revidert budsjett med følgende endringer.
1.Det avsettes inntil 100 000,- som stimuleringsmidler for lag og foreninger til opprydding av
fiskeredskaper i Søgne skjærgård. Det legges opp til en panteordning ved innlevering av
gjenstander. Gamle fiskeredskap utgjør en stor trussel for både fisk og skalldyr. Disposisjonsfondet
reduseres tilsvarende.
Formannskapet følger opp saken.
2.Det setter av kr 1.5 millioner til investering for renovering av Søgne omsorgssenter. Fornying av
gulv, inventar og tiltak som vil bidra til økt trivsel prioriteres. Tjenesteutvalget ønsker at ansatte
bidrar i planleggingen. Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.
3. Formannskapet viser til søknad og foreslår at det bevilges kr 100 000,- til Åpent Hus.
Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.
4. Det bevilges støtte kr180 000 til oppføring av Sanger om Søgne våren 2020. Disposisjonsfondet
reduseres tilsvarende.
5. Det bevilges inntil kr 1 million til buss tilpasset rullestol. Disposisjonsfondet reduseres
tilsvarende.

6. Innsparing i skole reduseres med 1 million (Fra 4 til 3 mill). Disposisjonsfondet reduseres
tilsvarende.
7. Det bevilges inntil kr. 100 000 til lys ved ventebu på Røsstad. Disposisjonsfondet reduseres
tilsvarende.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet forslag:

Kommunestyret tar tertialrapporten for første tertial 2019 til orientering og vedtar
revidert budsjett med følgende endring.
Ved behandling av 1 tertialrapport 2018 i kommunestyret 21.06.2018, sak PS 70/18, ble det bevilget
200.000,- til revidering av kommunedelplan for Borøya med omkringliggende øyer. Av
ressursmessige grunner er arbeidet ikke gjennomført i 2018. Arbeidet startes sommeren 2019.
Bevilgningen knyttet til kommunedelplan for Borøya videreføres. Disposisjonsfondet reduseres
tilsvarende.
Repr. Henriksen (AP) fremmet forslag:

Flere av de kommunale skolene i Søgne sliter med å holde budsjettene. Årsakene er mange og kjent
for administrasjonen. I en slik situasjon er det ingen hjelp i å gjennomføre overtallighetsprosesser,
les større klasser og færre lærere, for å nå budsjettet. Og i en slik situasjon blir det ekstra vanskelig
å skulle kutte fire mill kr i forbruket for høsten 2019.
Noe av det viktigste vi kan gjøre er å støtte skolene i deres omsorg for våre barn. Formannskapet
innstiller derfor til kommunestyret følgende:
 Akkumulert merforbruk ettergis.
 Planlagt kutt i skolens budsjett på fire mill kr reverseres.
Repr. Henriksen (AP) fremmet tilleggsforslag til eget forslag:

Kommunestyret tar tertialrapporten for første tertial 2019 til orientering og vedtar
revidert budsjett med følgende endringer.
1.Det avsettes inntil 100 000,- som stimuleringsmidler for lag og foreninger til opprydding av
fiskeredskaper i Søgne skjærgård. Det legges opp til en panteordning ved innlevering av
gjenstander. Gamle fiskeredskap utgjør en stor trussel for både fisk og skalldyr. Disposisjonsfondet
reduseres tilsvarende.
Formannskapet følger opp saken.
2.Det setter av kr 1.5 millioner til investering for renovering av Søgne omsorgssenter. Fornying av
gulv, inventar og tiltak som vil bidra til økt trivsel prioriteres. Tjenesteutvalget ønsker at ansatte
bidrar i planleggingen. Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.
3. Formannskapet viser til søknad og foreslår at det bevilges kr 100 000,- til Åpent Hus.
Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.
4. Det bevilges støtte kr180 000 til oppføring av Sanger om Søgne våren 2020. Disposisjonsfondet
reduseres tilsvarende.
5. Det bevilges inntil kr 1 million til buss tilpasset rullestol. Disposisjonsfondet reduseres
tilsvarende.

6. Flere av de kommunale skolene i Søgne sliter med å holde budsjettene. Årsakene er mange og
kjent for administrasjonen. I en slik situasjon er det ingen hjelp i å gjennomføre
overtallighetsprosesser, les større klasser og færre lærere, for å nå budsjettet. Og i en slik situasjon
blir det ekstra vanskelig å skulle kutte fire mill kr i forbruket for høsten 2019.
Noe av det viktigste vi kan gjøre er å støtte skolene i deres omsorg for våre barn. Formannskapet
innstiller derfor til kommunestyret følgende:
- Akkumulert merforbruk ettergis.
- Planlagt kutt i skolens budsjett på fire mill kr reverseres.
7. Det bevilges inntil kr. 100 000 til lys ved ventebu på Røsstad. Disposisjonsfondet reduseres
tilsvarende.

Votering:



Forslag fra AP satt opp mot fellesforslag fra KRF, H, V og FRP.
Fellesforslaget fra KRF, H, V, FRP ble vedtatt med 5 (V, H, FRP, KRF) mot 4 (AP, SV)
stemmer.



Forslag fra FRP falt med 5 (AP, V, KRF, SV) mot 3 (H, FRP) stemmer.

Innstilling:
Kommunestyret tar tertialrapporten for første tertial 2019 til orientering og vedtar
revidert budsjett med følgende endringer.
1.Det avsettes inntil 100 000,- som stimuleringsmidler for lag og foreninger til opprydding av
fiskeredskaper i Søgne skjærgård. Det legges opp til en panteordning ved innlevering av
gjenstander. Gamle fiskeredskap utgjør en stor trussel for både fisk og
skalldyr. Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.
Formannskapet følger opp saken.
2.Det setter av kr 1.5 millioner til investering for renovering av Søgne omsorgssenter. Fornying
av gulv, inventar og tiltak som vil bidra til økt trivsel prioriteres. Tjenesteutvalget ønsker at
ansatte bidrar i planleggingen. Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.
3. Formannskapet viser til søknad og foreslår at det bevilges kr 100 000,- til Åpent Hus.
Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.
4. Det bevilges støtte kr180 000 til oppføring av Sanger om Søgne våren 2020.
Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.
5. Det bevilges inntil kr 1 million til buss tilpasset rullestol. Disposisjonsfondet reduseres
tilsvarende.
6. Innsparing i skole reduseres med 1 million (Fra 4 til 3 mill). Disposisjonsfondet reduseres
tilsvarende.
7. Det bevilges inntil kr. 100 000 til lys ved ventebu på Røsstad. Disposisjonsfondet reduseres
tilsvarende.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019
Behandling:
Kommunalsjef oppvekst Jon Wergeland orienterte om situasjonen i skolene og besvarte spørsmål.
Til behandling forelå innstilling fra Formannskapet:

Kommunestyret tar tertialrapporten for første tertial 2019 til orientering og vedtar
revidert budsjett med følgende endringer.
1.Det avsettes inntil 100 000,- som stimuleringsmidler for lag og foreninger til opprydding av
fiskeredskaper i Søgne skjærgård. Det legges opp til en panteordning ved innlevering av gjenstander.
Gamle fiskeredskap utgjør en stor trussel for både fisk og skalldyr. Disposisjonsfondet reduseres
tilsvarende.
Formannskapet følger opp saken.
2.Det setter av kr 1.5 millioner til investering for renovering av Søgne omsorgssenter. Fornying av
gulv, inventar og tiltak som vil bidra til økt trivsel prioriteres. Tjenesteutvalget ønsker at ansatte
bidrar i planleggingen. Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.
3. Formannskapet viser til søknad og foreslår at det bevilges kr 100 000,- til Åpent Hus.
Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.
4. Det bevilges støtte kr180 000 til oppføring av Sanger om Søgne våren 2020. Disposisjonsfondet
reduseres tilsvarende.
5. Det bevilges inntil kr 1 million til buss tilpasset rullestol. Disposisjonsfondet reduseres
tilsvarende.
6. Innsparing i skole reduseres med 1 million (Fra 4 til 3 mill). Disposisjonsfondet reduseres
tilsvarende.
7. Det bevilges inntil kr. 100 000 til lys ved ventebu på Røsstad. Disposisjonsfondet reduseres
tilsvarende.

Repr. Henriksen (AP) fremmet endringsforslag til Formannskapets innstilling punkt 6:
6. Styrking av skolene:
- Akkumulert merforbruk ved Lunde skole hittil i år ettergis.
- Planlagt kutt i skolens budsjett på fire mill kr reverseres
Inndekning: Tas fra overskuddet 2018
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet fellesforslag KRF, H, V, og FRP
Kommunestyret tar tertialrapporten for første tertial 2019 til orientering og vedtar
revidert budsjett med følgende endringer.

1.Det avsettes inntil 100 000,- som stimuleringsmidler for lag og foreninger til opprydding av
fiskeredskaper i Søgne skjærgård. Det legges opp til en panteordning ved innlevering av
gjenstander. Gamle fiskeredskap utgjør en stor trussel for både fisk og skalldyr. Disposisjonsfondet
reduseres tilsvarende.
Formannskapet følger opp saken.
2.Det setter av kr 1.5 millioner til investering for renovering av Søgne omsorgssenter. Fornying av
gulv, inventar og tiltak som vil bidra til økt trivsel prioriteres. Kommunestyret ønsker at ansatte
bidrar i planleggingen. Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.
3. Formannskapet viser til søknad og foreslår at det bevilges kr 100 000,- til Åpent Hus.
Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.
4. Det bevilges støtte kr180 000 til oppføring av Sanger om Søgne våren 2020. Disposisjonsfondet
reduseres tilsvarende.
5. Det bevilges inntil kr 1 million til buss tilpasset rullestol. Disposisjonsfondet reduseres
tilsvarende.
6. Det avsettes ? mill til budsjettpost felles skole, og tildeles ikke skolene etter ordinær
finansieringsmodell. Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.
7. Det bevilges inntil kr. 100 000 til lys ved ventebu på Røsstad. Disposisjonsfondet reduseres
tilsvarende.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet forslag:

Kommunestyret tar tertialrapporten for første tertial 2019 til orientering og vedtar
revidert budsjett med følgende endring.
Ved behandling av 1 tertialrapport 2018 i kommunestyret 21.06.2018, sak PS 70/18, ble det bevilget
200.000,- til revidering av kommunedelplan for Borøya med omkringliggende øyer. Av
ressursmessige grunner er arbeidet ikke gjennomført i 2018. Arbeidet startes sommeren 2019.
Bevilgningen knyttet til kommunedelplan for Borøya videreføres. Disposisjonsfondet reduseres
tilsvarende.
Repr. Terkelsen (FRP) trakk fellesforslag KRF, H, V, og FRP.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet fellesforslag fra KRF, H, V, Sp, FRP og Uavh: Fardal
Kommunestyret tar tertialrapporten for første tertial 2019 til orientering og vedtar
revidert budsjett med følgende endringer.
1.Det avsettes inntil 100 000,- som stimuleringsmidler for lag og foreninger til opprydding av
fiskeredskaper i Søgne skjærgård. Det legges opp til en panteordning ved innlevering av
gjenstander. Gamle fiskeredskap utgjør en stor trussel for både fisk og skalldyr. Disposisjonsfondet
reduseres tilsvarende.
Formannskapet følger opp saken.
2.Det setter av kr 1.5 millioner til investering for renovering av Søgne omsorgssenter. Fornying av
gulv, inventar og tiltak som vil bidra til økt trivsel prioriteres. Kommunestyret ønsker at ansatte
bidrar i planleggingen. Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.

3. Formannskapet viser til søknad og foreslår at det bevilges kr 100 000,- til Åpent Hus.
Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.
4. Det bevilges støtte kr180 000 til oppføring av Sanger om Søgne våren 2020. Disposisjonsfondet
reduseres tilsvarende.
5. Det bevilges inntil kr 1 million til buss tilpasset rullestol. Disposisjonsfondet reduseres
tilsvarende.
6. Det avsettes kr 2.3 mill til budsjettpost felles skole, og tildeles ikke skolene etter ordinær
finansieringsmodell. Utvikling rapporteres til Tjenesteutvalget. Kommunestyret følger opp
budsjettposten i 2 tertialrapport. Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.
7. Det bevilges inntil kr. 100 000 til lys ved ventebu på Røsstad. Disposisjonsfondet reduseres
tilsvarende.

Repr. Henriksen (AP) trakk sitt endringsforslag.
Repr. Henriksen fremmet følgende endringsforslag:
Kommunestyret tar tertialrapporten for første tertial 2019 til orientering og vedtar
revidert budsjett med følgende endringer.
1.Det avsettes inntil 100 000,- som stimuleringsmidler for lag og foreninger til opprydding av
fiskeredskaper i Søgne skjærgård. Det legges opp til en panteordning ved innlevering av
gjenstander. Gamle fiskeredskap utgjør en stor trussel for både fisk og skalldyr. Disposisjonsfondet
reduseres tilsvarende.
Formannskapet følger opp saken.
2.Det setter av kr 1.5 millioner til investering for renovering av Søgne omsorgssenter. Fornying av
gulv, inventar og tiltak som vil bidra til økt trivsel prioriteres. Tjenesteutvalget ønsker at ansatte
bidrar i planleggingen. Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.
3. Formannskapet viser til søknad og foreslår at det bevilges kr 100 000,- til Åpent Hus.
Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.
4. Det bevilges støtte kr180 000 til oppføring av Sanger om Søgne våren 2020. Disposisjonsfondet
reduseres tilsvarende.
5. Det bevilges inntil kr 1 million til buss tilpasset rullestol. Disposisjonsfondet reduseres
tilsvarende.
6. Styrking av skolene:
- Akkumulert merforbruk ved Lunde skole hittil i år ettergis.
- Planlagt kutt i skolens budsjett på 3,3 mill kr reverseres
Inndekning: Tas fra overskuddet 2018
7. Det bevilges inntil kr. 100 000 til lys ved ventebu på Røsstad. Disposisjonsfondet reduseres
tilsvarende.

Votering:
 Forslag fra AP satt opp mot fellesforslag fra KRF, H, V, SP, FRP og Uavh: Fardal.
Fellesforslaget fra KRF, H, V, SP, FRP og Uavh: Fardal ble vedtatt med 17 (V, KRF, H,
Uavh: Fardal, SP, FRP) mot 10 (AP, SV, MDG) stemmer.


Forslag fra FRP falt med 15 (V, KRF, AP, SV, MDG) mot 12 (H, Uavh: Fardal, SP, FRP)
stemmer.

Vedtak:
Kommunestyret tar tertialrapporten for første tertial 2019 til orientering og vedtar
revidert budsjett med følgende endringer.
1.Det avsettes inntil 100 000,- som stimuleringsmidler for lag og foreninger til opprydding av
fiskeredskaper i Søgne skjærgård. Det legges opp til en panteordning ved innlevering av
gjenstander. Gamle fiskeredskap utgjør en stor trussel for både fisk og
skalldyr. Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.
Formannskapet følger opp saken.
2.Det setter av kr 1.5 millioner til investering for renovering av Søgne omsorgssenter. Fornying
av gulv, inventar og tiltak som vil bidra til økt trivsel prioriteres. Kommunestyret ønsker at
ansatte bidrar i planleggingen. Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.
3. Formannskapet viser til søknad og foreslår at det bevilges kr 100 000,- til Åpent Hus.
Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.
4. Det bevilges støtte kr180 000 til oppføring av Sanger om Søgne våren 2020.
Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.
5. Det bevilges inntil kr 1 million til buss tilpasset rullestol. Disposisjonsfondet reduseres
tilsvarende.
6. Det avsettes kr 2.3 mill til budsjettpost felles skole, og tildeles ikke skolene etter ordinær
finansieringsmodell. Utvikling rapporteres til Tjenesteutvalget. Kommunestyret følger opp
budsjettposten i 2 tertialrapport. Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.
7. Det bevilges inntil kr. 100 000 til lys ved ventebu på Røsstad. Disposisjonsfondet reduseres
tilsvarende.

PS 69/19 Anskaffelse av buss tilpasset rullestolbrukere
Rådmannens forslag til vedtak:
Med utgangspunkt formannskapets innstilling 28.11.18 går kommunen til anskaffelse av buss
tilpasset rullestolbrukere, hvis nødvendig finansiering er mulig. Finansiering gjøres utenom
enhetenes budsjetter, og vurderes i forbindelse med revidert budsjettbehandling.
Hvis kjøp lages avtale for drift, vedlikehold og eierskap slik det framgår i notatet fra arbeidsgruppen
notat av 21.02.19.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 27.05.2019
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak:
Med utgangspunkt formannskapets innstilling 28.11.18 går kommunen til anskaffelse av buss
tilpasset rullestolbrukere, hvis nødvendig finansiering er mulig. Finansiering gjøres utenom
enhetenes budsjetter, og vurderes i forbindelse med revidert budsjettbehandling.
Hvis kjøp lages avtale for drift, vedlikehold og eierskap slik det framgår i notatet fra arbeidsgruppen
notat av 21.02.19.
Fellesforslag:
Eldrerådet går inn for Rådmannens forslag til vedtak.
Med utgangspunkt formannskapets innstilling 28.11.18 går kommunen til anskaffelse av buss
tilpasset rullestolbrukere, hvis nødvendig finansiering er mulig. Finansiering gjøres utenom
enhetenes budsjetter, og vurderes i forbindelse med revidert budsjettbehandling.
Hvis kjøp lages avtale for drift, vedlikehold og eierskap slik det framgår i notatet fra arbeidsgruppen
notat av 21.02.19.
Eldrerådet foreslår at det funksjonelle ved buss vektlegges mer enn prisen på bussen.
Votering: Enstemmig.

Innstilling:
Eldrerådet går inn for Rådmannens forslag til vedtak.
Med utgangspunkt formannskapets innstilling 28.11.18 går kommunen til anskaffelse av buss
tilpasset rullestolbrukere, hvis nødvendig finansiering er mulig. Finansiering gjøres utenom
enhetenes budsjetter, og vurderes i forbindelse med revidert budsjettbehandling.
Hvis kjøp lages avtale for drift, vedlikehold og eierskap slik det framgår i notatet fra
arbeidsgruppen notat av 21.02.19.
Eldrerådet foreslår at det funksjonelle ved buss vektlegges mer enn prisen på bussen.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 28.05.2019
Behandling:
Det ble informert om at Søgne og Greipstad Sparebank har bevilget kr 50 000,- til bussen.
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak:
Med utgangspunkt formannskapets innstilling 28.11.18 går kommunen til anskaffelse av buss
tilpasset rullestolbrukere, hvis nødvendig finansiering er mulig. Finansiering gjøres utenom
enhetenes budsjetter, og vurderes i forbindelse med revidert budsjettbehandling.
Hvis kjøp lages avtale for drift, vedlikehold og eierskap slik det framgår i notatet fra arbeidsgruppen
notat av 21.02.19.
Fellesforslag:

Ved innkjøp av bussen er det viktig å ta hensyn til at bussen har tilstrekkelig takhøyde for
rullestolbrukere. Bruken bør forbeholdes funksjonshemmede og eldre.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter Rådmannens forslag til vedtak og
Eldrerådets innstilling:
Med utgangspunkt formannskapets innstilling 28.11.18 går kommunen til anskaffelse av buss
tilpasset rullestolbrukere, hvis nødvendig finansiering er mulig. Finansiering gjøres utenom
enhetenes budsjetter, og vurderes i forbindelse med revidert budsjettbehandling.
Hvis kjøp lages avtale for drift, vedlikehold og eierskap slik det framgår i notatet fra arbeidsgruppen
notat av 21.02.19.
Det funksjonelle ved buss vektlegges mer enn prisen på bussen.
Votering: Enstemmig.

Innstilling:
Ved innkjøp av bussen er det viktig å ta hensyn til at bussen har tilstrekkelig takhøyde for
rullestolbrukere. Bruken bør forbeholdes funksjonshemmede og eldre.
Med utgangspunkt formannskapets innstilling 28.11.18 går kommunen til anskaffelse av buss
tilpasset rullestolbrukere, hvis nødvendig finansiering er mulig. Finansiering gjøres utenom
enhetenes budsjetter, og vurderes i forbindelse med revidert budsjettbehandling.
Hvis kjøp lages avtale for drift, vedlikehold og eierskap slik det framgår i notatet fra
arbeidsgruppen notat av 21.02.19.
Det funksjonelle ved buss vektlegges mer enn prisen på bussen.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 05.06.2019
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak:
Med utgangspunkt formannskapets innstilling 28.11.18 går kommunen til anskaffelse av buss
tilpasset rullestolbrukere, hvis nødvendig finansiering er mulig. Finansiering gjøres utenom
enhetenes budsjetter, og vurderes i forbindelse med revidert budsjettbehandling.
Hvis kjøp lages avtale for drift, vedlikehold og eierskap slik det framgår i notatet fra arbeidsgruppen
notat av 21.02.19.
Repr.: Johansen (AP) stilte spørsmål ved egen habilitet i PS 37/19 Anskaffelse av buss tilpasset
rullestolbrukere. Det ble votert over habilitetsvurderingen og hun ble enstemmig erklært inhabil i
saken. Hun fratrådte møtet under behandling av saken, og det var 8 stemmeberettigede tilstede.
Leder Eikeland (FRP) fremmet tilleggsforslag:
Tjenesteutvalget ber Rådmannen konkretisere hvordan innkjøp av buss kan håndteres i den videre
saksbehandling.
Votering: Enstemmig

Innstilling:
Med utgangspunkt formannskapets innstilling 28.11.18 går kommunen til anskaffelse av buss
tilpasset rullestolbrukere, hvis nødvendig finansiering er mulig. Finansiering gjøres utenom
enhetenes budsjetter, og vurderes i forbindelse med revidert budsjettbehandling.

Hvis kjøp lages avtale for drift, vedlikehold og eierskap slik det framgår i notatet fra
arbeidsgruppen notat av 21.02.19.
Tjenesteutvalget ber Rådmannen konkretisere hvordan innkjøp av buss kan håndteres i den videre
saksbehandling.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2019
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra tjenesteutvalget:

Med utgangspunkt formannskapets innstilling 28.11.18 går kommunen til anskaffelse av buss
tilpasset rullestolbrukere, hvis nødvendig finansiering er mulig. Finansiering gjøres utenom
enhetenes budsjetter, og vurderes i forbindelse med revidert budsjettbehandling.
Hvis kjøp lages avtale for drift, vedlikehold og eierskap slik det framgår i notatet fra arbeidsgruppen
notat av 21.02.19.
Tjenesteutvalget ber Rådmannen konkretisere hvordan innkjøp av buss kan håndteres i den videre
saksbehandling.
Ordfører Hilde (AP) fremmet endringsforslag:
Med utgangspunkt formannskapets innstilling 28.11.18 går kommunen til anskaffelse av buss
tilpasset rullestolbrukere. Finansiering innstilt i PS 43/19 1. tertialrapport,
Det lages avtale for drift, vedlikehold og eierskap slik det framgår i notatet fra arbeidsgruppen notat
av 21.02.19.
Tjenesteutvalget følger opp saken videre.
Votering:
 Endringsforslag fra AP ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Med utgangspunkt formannskapets innstilling 28.11.18 går kommunen til anskaffelse av buss
tilpasset rullestolbrukere. Finansiering innstilt i PS 43/19 1. tertialrapport,
Det lages avtale for drift, vedlikehold og eierskap slik det framgår i notatet fra arbeidsgruppen
notat av 21.02.19.
Tjenesteutvalget følger opp saken videre.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra Formannskapet:

Med utgangspunkt formannskapets innstilling 28.11.18 går kommunen til anskaffelse av buss
tilpasset rullestolbrukere. Finansiering innstilt i PS 43/19 1. tertialrapport,
Det lages avtale for drift, vedlikehold og eierskap slik det framgår i notatet fra arbeidsgruppen notat
av 21.02.19.
Tjenesteutvalget følger opp saken videre.
Votering:
Innstilling fra Formannskapet ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med utgangspunkt formannskapets innstilling 28.11.18 går kommunen til anskaffelse av buss
tilpasset rullestolbrukere. Finansiering innstilt i PS 68/19 1. tertialrapport,
Det lages avtale for drift, vedlikehold og eierskap slik det framgår i notatet fra arbeidsgruppen
notat av 21.02.19.
Tjenesteutvalget følger opp saken videre.

PS 70/19 Sluttbehandling - Detaljregulering for skolesenter og idrettsanlegg Plan ID 201606
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Detaljregulering for skolesenter og idrettsanlegg – Plan ID 201606 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12, med endringer innarbeidet i revidert plankart og bestemmelser. I tillegg
skal følgende endringer innarbeides i plankart og bestemmelsene:
 Hensynssone for flom i tråd med flomberegning, innarbeides i plankartet.
 Bestemmelsene suppleres med en bestemmelse til hensynssone for flom i tråd med
anbefalingene i rapporten fra flomberegning.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 19.06.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
3. Detaljregulering for skolesenter og idrettsanlegg – Plan ID 201606 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12, med endringer innarbeidet i revidert plankart og bestemmelser. I tillegg
skal følgende endringer innarbeides i plankart og bestemmelsene:



Hensynssone for flom i tråd med flomberegning, innarbeides i plankartet.
Bestemmelsene suppleres med en bestemmelse til hensynssone for flom i tråd med
anbefalingene i rapporten fra flomberegning.

4.
Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Rådmannens forslag
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 7 mot 1 (Langenes(H))
Plan- og miljøutvalget fattet vedtak.
Innstilling:
1. Detaljregulering for skolesenter og idrettsanlegg – Plan ID 201606 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12, med endringer innarbeidet i revidert plankart og bestemmelser.
I tillegg skal følgende endringer innarbeides i plankart og bestemmelsene:



Hensynssone for flom i tråd med flomberegning, innarbeides i plankartet.
Bestemmelsene suppleres med en bestemmelse til hensynssone for flom i tråd med
anbefalingene i rapporten fra flomberegning.

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

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019
Behandling:
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Haugland (AP) med bakgrunn i kommuneloven § 40 da han
som ansatt i kommunen har bidratt i saksforberedelsene.
Representanten ble erklært inhabil og fratrådte møtet. Repr. Valsvik (AP) tiltrådte møtet.
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Eikeland (FRP) da han er i slekt med part i saken, jmf Fvl. §
6,1.ledd b. Representanten ble erklært inhabil og fratrådte møtet. Det møtte ingen vara.
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Fardal (Uavh) da han er i slekt med part i saken, jmf Fvl. §
6,1.ledd b. Representanten ble erklært inhabil og fratrådte møtet. Det møtte ingen vara.
Saken ble behandlet med 25 representanter tilstede.
Varaordfører Terkelsen (FRP) tok ordførers sete mens ordfører Hilde (AP) var på talerstolen.
Til behandling forelå innstilling fra plan- og miljøutvalget:
3. Detaljregulering for skolesenter og idrettsanlegg – Plan ID 201606 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12, med endringer innarbeidet i revidert plankart og bestemmelser. I
tillegg skal følgende endringer innarbeides i plankart og bestemmelsene:




Hensynssone for flom i tråd med flomberegning, innarbeides i plankartet.
Bestemmelsene suppleres med en bestemmelse til hensynssone for flom i tråd med
anbefalingene i rapporten fra flomberegning.

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

Votering:
Innstillingen fra plan- og miljøutvalget ble vedtatt med 24 mot 1 (H: Reisvoll) stemme.

Vedtak:
1. Detaljregulering for skolesenter og idrettsanlegg – Plan ID 201606 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12, med endringer innarbeidet i revidert plankart og bestemmelser.
I tillegg skal følgende endringer innarbeides i plankart og bestemmelsene:



Hensynssone for flom i tråd med flomberegning, innarbeides i plankartet.
Bestemmelsene suppleres med en bestemmelse til hensynssone for flom i tråd med
anbefalingene i rapporten fra flomberegning.
1. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.

PS 71/19 Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for ny kollektivterminal på
Tangvall - Plan ID 201703
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Detaljreguleringsplan for ny kollektivterminal på Tangvall, Plan ID 201703, vedtas, jf. planog bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 13.06.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
3. Detaljreguleringsplan for ny kollektivterminal på Tangvall, Plan ID 201703, vedtas, jf. planog bygningsloven § 12-12.
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.
Repr. Monstad(MDG) fremmet forslag:
Plan- og miljøutvalget sender planen tilbake for videre bearbeiding med ønske om å utvide
planområdet til å omfatte deler av park&ride-området sør for E39 og utforske bedre alternativer for

trafikkavviklingen. Det er ønskelig å skape et ryddig trafikkbilde for bilister, god framkommelighet
for kollektivtrafikken og trygg og oversiktlig atkomst for gående og syklende. Park&rideplassene kan med fordel inngå i et nytt underjordisk parkeringsanlegg.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Rådmannens forslag satt opp mot forslag fra MDG
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 8 mot 1 (MDG)
Plan- og miljøutvalget fattet vedtak.
Innstilling:
1. Detaljreguleringsplan for ny kollektivterminal på Tangvall, Plan ID 201703, 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 Kommunestyret - 20.06.2019
Behandling:
Representanter som var inhabil i PS 70/19 tiltrådte møtet, og kommunestyret er fulltallig i behandling av
saken.
Til behandling forelå innstilling fra plan- og miljøutvalget:

3. Detaljreguleringsplan for ny kollektivterminal på Tangvall, Plan ID 201703, vedtas, jf. planog bygningsloven § 12-12.
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.
Votering:
Innstilling fra plan- og miljøutvalget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Detaljreguleringsplan for ny kollektivterminal på Tangvall, Plan ID 201703, vedtas, jf.
plan- og bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.

PS 72/19 Reguleringsendring - Detaljregulering for E39, plan ID 201510
Rådmannens forslag til vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til endringer i detaljregulering
for E39.

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

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 19.06.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
3. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til endringer i detaljregulering
for E39.
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Rådmannens forslag
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
Plan- og miljøutvalget fattet enstemmig vedtak.
Innstilling:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til endringer i
detaljregulering for E39.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019
Behandling:
Repr. Fardal (Uavh) ble innvilget permisjon og forlot møtet.
Saken ble behandlet med 26 representanter tilstede.
Til behandling forelå innstilling fra plan- og miljøutvalget:

3. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til endringer i detaljregulering
for E39.
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans
Votering
Innstilling fra plan- og miljøutvalget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til endringer i
detaljregulering for E39.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans

PS 73/19 Informasjon om status i kommunesammenslåing - Kommunestyret
20.06.2019

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019


I kommunestyrets møte 23.05.2019 stilte repr. Daland (FRP) stilte spørsmål vedr ulovlighetskontroll i
den nye kommunen.
Kommunalsjef Tofte besvarte.



Ordfører Hilde (AP) redegjorde for saker i Fellesnemnda, blant annet lokalisering og innplassering i
den nye kommunen.



Repr. Terkelsen (FRP) orienterte om arbeidet med utsmykning i nye Kristiansand kommune.



Repr. Eikeland (FRP) stilte spørsmål vedr. kollektivtilbud mellom Søgne og Songdalen i forbindelse
med Familiens Hus i Songdalen.
Repr. Løchen (H) orienterte fra ATP- møte.



Ordfører Hilde (AP) orienterte om dato for folkevalgtopplæring høsten 2019.

Mer informasjon finnes på www.kristiansand.kommune.no/nye-kristiansand/

PS 74/19 Forslag til endring av forskrift åpningstider for serveringssteder, Søgne
kommune, Vest-Agder
Rådmannens forslag til vedtak:
På bakgrunn av saksutredning og vedtak fattet av bystyret i Kristiansand 19.06.19 vedtar
kommunestyret i Søgne, at forslag til endring av forskrift åpningstider for serveringssteder, Søgne
kommune, Vest – Agder ikke gjennomføres og saken avsluttes.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
På bakgrunn av saksutredning og vedtak fattet av bystyret i Kristiansand 19.06.19 vedtar
kommunestyret i Søgne, at forslag til endring av forskrift åpningstider for serveringssteder, Søgne
kommune, Vest – Agder ikke gjennomføres og saken avsluttes.
Votering:

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
På bakgrunn av saksutredning og vedtak fattet av bystyret i Kristiansand 19.06.19 vedtar
kommunestyret i Søgne, at forslag til endring av forskrift åpningstider for serveringssteder,
Søgne kommune, Vest – Agder ikke gjennomføres og saken avsluttes.

PS 75/19 Sommerfullmakt til rådmannen 2019
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til i sommerferien å fatte vedtak i saker som haster og som ikke
kan utestå til ordinær politisk behandling.
Fullmakt gjelder ikke saker hvor vedtaksmyndigheten i lov eksplisitt er lagt til politisk
utvalg/kommunestyret. Vedtakene blir å referere i de respektive politiske utvalg som normalt er tillagt
vedtaksmyndigheten, i første møte etter ferien.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til i sommerferien å fatte vedtak i saker som haster og som ikke
kan utestå til ordinær politisk behandling.
Fullmakt gjelder ikke saker hvor vedtaksmyndigheten i lov eksplisitt er lagt til politisk
utvalg/kommunestyret. Vedtakene blir å referere i de respektive politiske utvalg som normalt er tillagt
vedtaksmyndigheten, i første møte etter ferien.
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til i sommerferien å fatte vedtak i saker som haster og
som ikke kan utestå til ordinær politisk behandling.
Fullmakt gjelder ikke saker hvor vedtaksmyndigheten i lov eksplisitt er lagt til politisk
utvalg/kommunestyret. Vedtakene blir å referere i de respektive politiske utvalg som normalt er
tillagt vedtaksmyndigheten, i første møte etter ferien.
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PS 76/19 Sak vedrørende interpellasjon 20.06.19
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret i Søgne mener enkeltmenneskene sine behov, utvikling og muligheter for å
kunne kommunisere med likesinnede er viktige prinsipper når kommunen behandler saker etter
oppholdsprinsippet i helse og omsorgsloven.
Kommunestyret i Søgne ber Nye Kristiansand utrede de økonomiske konsekvenser av å utvide
tilbud til brukergruppen i forbindelse med økonomiplanarbeidet. Kommunestyret ber videre om
at man ser på hvordan dette kan innarbeides i de tjenestebeskrivelsene som nå utarbeides, for å
sikre likebehandling av innbyggerne.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.08.2019
Behandling:
Kommunalsjef Svein Resset orienterte.

Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret i Søgne mener enkeltmenneskene sine behov, utvikling og muligheter for å kunne
kommunisere med likesinnede er viktige prinsipper når kommunen behandler saker etter oppholdsprinsippet i
helse og omsorgsloven.
Kommunestyret i Søgne ber Nye Kristiansand utrede de økonomiske konsekvenser av å utvide tilbud til
brukergruppen i forbindelse med økonomiplanarbeidet. Kommunestyret ber videre om at man ser på hvordan
dette kan innarbeides i de tjenestebeskrivelsene som nå utarbeides, for å sikre likebehandling av innbyggerne.

Repr. Eikeland (FRP) fremmet fellesforslag fra AP, FRP, Uavh: Fardal
Alethia Elliott tildeles bo-, helse- og omsorgstilbud på Signo Vivo i Sandefjord kommune som omsøkt. Søgne
kommune kontakter Signo Vivo snarest for å inngå nødvendig avtale.
Kommunestyret vurderer saken som et enkelttilfelle, der søker er i en helt spesiell livssituasjon, samtidig som
at kommunen ikke kan tilby den tjenesten det søkes om i egen kommune. Dette vedtaket vil derfor ikke gi
presedens for andre saker i kommunen.
Repr. Sæther (KRF) fremmet fellesforslag fra H, V og KRF:
Kommunestyret mener Søgne kommune ikke kan gi Alethia et forsvarlig tilbud i egen kommune pga hennes
særskilte behov som døv og utviklingshemmet. Kommunestyret fatter et enkeltvedtak i saken som omhandler
Alethia Elliotts bo-, arbeids- helse og omsorgstilbud.
Alethia Elliott tildeles bo-, helse og omsorgstilbud på Signo Vivo i Sandefjord kommune som omsøkt. Søgne
kommune kontakter Signo Vivo snarest for å inngå nødvendig avtale.
Protokolltilførsel fra repr. Monstad (MDG)
Kommunestyret bør være forberedt på at vedtak i denne sak vil skape presedens for sammenliknbare saker.
Ny politikk bør prinsipielt ikke skapes gjennom enkeltsaker, men gjennom overordnede vedtak.
Tjenestetilbudet bør økes i denne saken, men også for alle andre innbyggere med liknende, og også andre,
behov. Ved å øke tjenestenivået i Nye Kristiansand, samt sikre finansiering gjennom ordinær
budsjettbehandling kan dette sikres på lik linje for alle innbyggerne som har spesielle behov.
Repr. Daland (Uavh) fremmet forslag:
Kommunestyret i Søgne mener enkeltmenneskene sine behov, utvikling og muligheter for å kunne
kommunisere med likesinnede er viktige prinsipper når kommunen behandler saker etter oppholdsprinsippet i
helse og omsorgsloven.
Kommunestyret i Søgne ber Nye Kristiansand utrede de økonomiske konsekvenser av å utvide tilbud til
brukergruppen i forbindelse med økonomiplanarbeidet. Kommunestyret ber videre om at man ser på hvordan
dette kan innarbeides i de tjenestebeskrivelsene som nå utarbeides, for å sikre likebehandling av innbyggerne.
Kommunestyret bør være forberedt på at vedtak i denne sak vil skape presedens for sammenliknbare saker.
Ny politikk bør prinsipielt ikke skapes gjennom enkeltsaker, men gjennom overordnede vedtak.
Tjenestetilbudet bør økes i denne saken, men også for alle andre innbyggere med liknende, og også andre,
behov. Ved å øke tjenestenivået i Nye Kristiansand, samt sikre finansiering gjennom ordinær
budsjettbehandling kan dette sikres på lik linje for alle innbyggerne som har spesielle behov.
Repr. Eikeland (FRP) fremmet et fellesforslag fra H, V, KRF, AP, FRP, Uavh (Fardal, Strandvik), SP:
Kommunestyret fatter et enkeltvedtak i saken som omhandler Alethia Elliotts bo-, arbeids- helse og
omsorgstilbud. Alethia Elliott tildeles bo-, helse- og omsorgstilbud på Signo Vivo i Sandefjord kommune som
omsøkt. Søgne kommune kontakter Signo Vivo snarest for å inngå nødvendig avtale.

Kommunestyret vurderer saken som et enkelttilfelle, der søker er i en helt spesiell livssituasjon, samtidig som
at kommunen ikke kan tilby den tjenesten det søkes om i egen kommune.
Votering:
Fellesforslaget fra H, V, KRF, AP, FRP, Uavh (Fardal, Strandvik), SP ble satt opp mot forslag fra repr.
Daland (Uavh).
Fellesforslaget ble vedtatt med 24 (V, KRF, H, Uavh: Fardal, Uavh: Strandvik, SP, FRP: Jørgensen, FRP:
Eikeland, FRP: Stubstad), AP, SV) mot 3 (MDG, Uavh: Daland, FRP: Terkelsen).

Vedtak:
Kommunestyret fatter et enkeltvedtak i saken som omhandler Alethia Elliotts bo-, arbeids- helse og
omsorgstilbud. Alethia Elliott tildeles bo-, helse- og omsorgstilbud på Signo Vivo i Sandefjord
kommune som omsøkt. Søgne kommune kontakter Signo Vivo snarest for å inngå nødvendig avtale.
Kommunestyret vurderer saken som et enkelttilfelle, der søker er i en helt spesiell livssituasjon,
samtidig som at kommunen ikke kan tilby den tjenesten det søkes om i egen kommune.

