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Navn
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Gustav Skretting
Camilla Erland Aarnes

Stilling
Kommunalsjef oppvekst
Kommunalsjef helse- og omsorg
Rådgiver

Av 11 medlemmer var 11 til stede inkludert møtende vararepresentanter. PS 22/14 Referatsaker
behandlet etter PS 25/14. For øvrig ingen merknader til innkalling eller saksliste datert 02.04.14.
Sakskartet omfattet sak PS 21/14-26/14.
Program:
I forkant av behandlingen av oppsatte saker var det følgende orienteringer:
Kl. 09.00 - 09.30: NAV-Søgne: Leder informerte om arbeid for sosialhjelp, organisering av
arbeidet og ulike andre tiltak som er iverksatt og iverksettes av ordninger i forhold til

arbeidsledige.
Kl. 09.30 - 09.45: Barnehageplasser, status nå og status fremover.
Kl. 09.45 - 10.00: Pause.
Kl. 10.00 - 10.20: Biblioteksjef Anne Wirsching orienterte om biblioteket.
Kl. 10.30 - 11.30: Kommuneoverlege/enhetsleder helse Vegard Nilsen orienterte om
temaområder som kan være aktuelle i forbindelse med revisjon av folkehelseplanen, og gjennomgikk
utfordringsområdene nærmere.
Kl. 11.30 - 12.00: Lunsj.
Kl. 12.10: Behandling av saker.
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Christian Eikeland
Leder

Camilla Erland Aarnes
Rådgiver
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grunnskolen 2011-13
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Eventuelt april 2014

PS 21/14 Godkjenning av protokoll etter møtet 12.3.2014
Rådmannens forslag til vedtak:
Tjenesteutvalget godkjenner protokoll etter møtet 12.3.2014.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 09.04.2014
Behandling:
Ingen merknader

Vedtak:
Tjenesteutvalget godkjenner protokoll etter møtet 12.3.2014.

PS 22/14 Referatsaker april 2014
Rådmannens forslag til vedtak:
Tjenesteutvalget tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 09.04.2014
Behandling:
Ingen merknader.
Vedtak:
Tjenesteutvalget tar referatsakene til orientering.

U.off.

RS 33/14 Notat om praktisering av alkohol- og serveringsloven 2014/1350
RS 34/14 Årsrapport 2013 - Administrasjonsavdelingen 2012/200
RS 35/14 Protokoll årsmøte 2014 Søgne frivilligsentral 2005/2055
PS 23/14 Anmodning om bosetting av enslige mindreårige flyktninger i perioden
2014-2016
Rådmannens forslag til vedtak:

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 09.04.2014
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune er positive til å bosette totalt 5 enslige mindreårige flyktninger i perioden 2014 – 2016. Det
forutsettes imidlertid at staten fortsetter å dekke de reelle kostandene ved tiltaket som tidligere.
Repr. Gray (AP) fremmet fellesforslag på vegne av AP og SV:
Søgne kommune er positive til å bosette totalt 5 enslige mindreårige flyktninger i perioden 2014 – 2016.

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak satt opp mot fellesforslag fra AP og SV. Rådmannens forslag vedtatt
med 8 stemmer (FRP, H, KRF, SP) mot 3 stemmer (AP, SV).
Innstilling:
Søgne kommune er positive til å bosette totalt 5 enslige mindreårige flyktninger i perioden 2014 – 2016.
Det forutsettes imidlertid at staten fortsetter å dekke de reelle kostandene ved tiltaket som tidligere.

PS 24/14 Utredning vedrørende ulike alternativer i forbindelse med nytt 50 %
driftstilskudd for fysioterapeuter
Rådmannens forslag til vedtak:
Nytt 50% driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeut, lyses ut med mulighet for alle offentlig
godkjente fysioterapeuter å søke. Forutsetningen er at kapasiteten i forhold til innbyggerne, økes.

Saksprotokoll i Formannskapet - 19.03.2014
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
Tjenesteutvalget er i utgangspunktet positive til rådmannens forslag, men vil ikke ta endelig stilling til saken,
før det foreligger en juridisk vurdering på om kommunen er bundet til å følge ASA 4313.
Repr. Andresen (H) fremmet utsettelsesforslag:

Behandling av saken utsettes for behandling i tjenesteutvalget.

Votering:
Høyres sitt utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Behandling av saken utsettes for behandling i tjenesteutvalget.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 09.04.2014
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak
Nytt 50% driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeut, lyses ut med mulighet for alle offentlig godkjente
fysioterapeuter å søke. Forutsetningen er at kapasiteten i forhold til innbyggerne, økes.
Repr. Daland (FRP) fremmet felles tillegg til rådmannens forslag på vegne av tjenesteutvalget:
Rammeavtalen mellom Kommunens Sentralforbund (KS) og Norska Fysioterapeutforbund (NFF), ASA 4313
regulerer hvordan dette skal gjøres.
Tjenesteutvalget bekrefter rådmannens vurdering om at det ikke skal etterspørres spesiell kompetanse, da
hensikten med driftstilskuddet først og fremst er å øke kapasiteten på generell fysioterapi.

Votering:
Rådmannens forslag med tjenesteutvalgets tillegg enstemmig vedtatt.
Innstilling:
Nytt 50% driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeut, lyses ut med mulighet for alle offentlig
godkjente fysioterapeuter å søke. Forutsetningen er at kapasiteten i forhold til innbyggerne, økes.
Rammeavtalen mellom Kommunens Sentralforbund (KS) og Norska Fysioterapeutforbund (NFF),
ASA 4313 regulerer hvordan dette skal gjøres.
Tjenesteutvalget bekrefter rådmannens vurdering om at det ikke skal etterspørres spesiell kompetanse,
da hensikten med driftstilskuddet først og fremst er å øke kapasiteten på generell fysioterapi.

PS 25/14 Forlengelse av planperiode - kompetanseutviklingsplan for grunnskolen
2011-13
Rådmannens forslag til vedtak:
Tjenesteutvalget forlenger planperioden for tidligere vedtatt kompetanseutviklingsplan for
grunnskolen (2011-13) fram til ny plan blir vedtatt høsten 2014.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 09.04.2014

Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Tjenesteutvalget forlenger planperioden for tidligere vedtatt kompetanseutviklingsplan for grunnskolen
(2011-13) fram til ny plan blir vedtatt høsten 2014.
Leder Eikeland (FRP) fremmet oversendelsesforslag:
Ved rullering av kompetanseutviklingsplanen høsten 2014 skal følgende vurderes inn som en del av planen.
Kontaktlærere for elever med spesielle behov skal i større grad kurses i utfordringsbildet til elevene.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Rådmannens forslag enstemmig vedtatt
 FRP sitt oversendelsesforslag vedtatt med 7 (FRP, KRF, SV, AP, SP) mot 4 stemmer (H)

Vedtak:
Tjenesteutvalget forlenger planperioden for tidligere vedtatt kompetanseutviklingsplan for
grunnskolen (2011-13) fram til ny plan blir vedtatt høsten 2014.
Ved rullering av kompetanseutviklingsplanen høsten 2014 skal følgende vurderes inn som en del av
planen. Kontaktlærere for elever med spesielle behov skal i større grad kurses i utfordringsbildet til
elevene.

PS 26/14 Eventuelt april 2014
Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 09.04.2014
Behandling:
Repr. Bakken (H) :
 Orienterte om MOT-konsert i Tintjønnhallen, 29.04.14, kl 12.45-13.45
Repr. Scherpf (AP):
 Ønsket en tilbakemelding om sak om midler til helsesøster i Budstikka. Kommunalsjef Skretting
orienterte.
Repr. Lohne (H):
 Saksliste til kommunestyret bør vurderes publisert i Fædrelandsvennen- Leder Eikeland (FRP): Dette
har blitt vurdert tidligere, men av pga merkostnaden ikke innført
Repr. Daland (FRP):
 etterlyste publisering av innkalling og protokoller til Verneområdestyret og Arbeidsmiljøutvalget.
Rådgiver Camilla Aarnes orienterte om hvor dette blir publisert.

