Søgne kommune

Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

033
2015/2725 -48526/2017
Bente Hamre
14.11.2017

Saksframlegg
Godkjenning av protokoll fra møte 11.10.17
Utv.saksnr
63/17

Utvalg
Tjenesteutvalget

Rådmannens forslag til vedtak:
Tjenesteutvalget godkjenner protokoll fra møte 11.10.2017.

Vedlegg
1 Protokoll fra møte 11.10.17

Møtedato
21.11.2017

SØGNE
KOMMUNE
Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Tjenesteutvalget
Kommunestyresalen - Søgne rådhus
11.10.2017
09:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Aslaug Bakke
Nestleder
Heidi Johansen
Medlem
Pål Frode Henden
Medlem
Christian Eikeland
Leder
Oscar Lohne
Medlem
Roy Fardal
Medlem
Sigrun Sæther
Medlem
Bjarne Bentsen Lieng
Medlem

Representerer
AP
AP
AP
FRP
H
H
KRF
SP

Forfall faste medlemmer:
Navn
Charlotte Hansen Søyland

Representerer
FRP

Funksjon
Medlem

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Ole Petter Sløgedal
Charlotte Hansen Søyland
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Jon Wergeland
Svein Resset
Anne Lise Sandbakken
Camilla Erland Aarnes

Representerer
FRP

Stilling
Kommunalsjef oppvekst
Kommunalsjef helse og omsorg
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Utvalget var på omvisning på Lunde skole fra kl. 09.00-10.45 før ordinært møte. Følgende møtte fra
administrasjonen i forbindelse med ulike informasjonssaker:
 Status «På’an igjen» v/Anette Berg
 Prognose – antall flyktninger i 2018 v/ Svein Resset
 Status – forebyggende arbeid oppsøkende virksomhet rettet mot 78-åringer v/ Liv Solfrid
Vikse
 Status fra SLT- koordinator Yngvild Grummedal
 Orientering om aktivitørstilling ved enhetsleder for hjemmetjenester Anne Lise Sandbakken
 Orientering om stauts for kveldsåpent aktivitetssenter for hjemmetjenester Anne Lise
Sandbakken
Presentasjon fra enhet for barnehager utsatt til neste møte

Av 9 medlemmer var 9 til stede inkludert møtende vararepresentanter. Representant Roy Fardal
(FRP) tiltrådte møtet etter lunsj og til stede under behandling av sak PS 58-62/17. Ingen merknader
til innkalling og sakskart datert 03.10.2017. Følgende saker ble behandlet: PS 57/17 – PS 62/17.
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Christian Eikeland (sign.)
leder

Camilla Erland Aarnes (sign.)
utvalgssekretær

Saksnr

Innhold

PS 57/17

Godkjenning av protokoll fra møte 06.09.2017

PS 58/17

Referatsaker 11.10.2017

RS 24/17

Møte i samarbeidsutvalget - Tinntjønn skole 13 09 17

RS 25/17

Møte i skolemiljøutvalget - Tinntjønn skole 13 09 17

PS 59/17

2. tertialrapport - Søgne kommune

PS 60/17

UTARBEIDELSE AV KULTURHISTORIE FOR SØGNE

PS 61/17

Eventuelt - u.off. 11.10.2017

PS 62/17

Eventuelt 11.10.2017

PS 57/17 Godkjenning av protokoll fra møte 06.09.2017
Rådmannens forslag til vedtak:
Tjenesteutvalget godkjenner protokoll fra møte 06.09.2017.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 11.10.2017
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Tjenesteutvalget godkjenner protokoll fra møte 06.09.2017.

PS 58/17 Referatsaker 11.10.2017
Rådmannens forslag til vedtak:
Tjenesteutvalget tar referatsakene 11.10.2017 til orientering.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 11.10.2017
Behandling:
RS 24/17 Møte i samarbeidsutvalget - Tinntjønn skole 13 09 17
RS 25/17
Møte i skolemiljøutvalget - Tinntjønn skole 13 09 17
Repr. Lohne (H) stilte spørsmål ved deltagelse av politiske representanter og innkalling av vararepresentanter.

Leder Eikeland (FRP): Det sendes ut et brev til faste politiske representanter for å beskrive rutiner ved
innkalling som det har vært enighet om i utvalget.
For øvrig ingen merknader.

Vedtak:
Tjenesteutvalget tar referatsakene 11.10.2017 til orientering.

RS 24/17 Møte i samarbeidsutvalget - Tinntjønn skole 13 09 17 2012/296
RS 25/17 Møte i skolemiljøutvalget - Tinntjønn skole 13 09 17 2011/1366
PS 59/17 2. tertialrapport - Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
2. tertialrapport 2017 for Søgne kommune tas til orientering.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 10.10.2017
Behandling:
Ingen merknader.

Innstilling:
2. tertialrapport 2017 for Søgne kommune tas til orientering.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 11.10.2017
Behandling:
Til behandling forelå administrasjonsutvalgets innstilling:
2. tertialrapport 2017 for Søgne kommune tas til orientering.
Repr. Lohne (H) tok opp spørsmålet stilt i eldrerådet, 26.09.17, «Hva er status ved utlysning og ansettelser i
enhet for institusjonstjenester».
Kommunalsjef for helse- og omsorg, Svein Resset orienterte om status.
Repr. Eikeland (FRP) fremmet tilleggsforslag:
Drift

Tjenesteutvalget ønsker flere opplysninger for å vurdere om enkelte enheter er riktig budsjettert, og
ber om at det før budsjett for 2018, og økonomiplan for perioden 2018-2021 vedtas, får fremlagt
følgende:
Konsekvenser for planlagte budsjettreduksjoner ved skolene som styrer mot et merforbruk
Planlagte gjennomføringer for å oppnå budsjettbalanse i enhet for institusjonstjenester
Investeringer
Tjenesteutvalget ber om status på følgende områder:
- Investeringer ulike boligformål ( nødboliger/flyktninger)
Det er satt av 7,6 millioner og pr.2.tertial er det ikke brukt midler til dette
- 7 nye omsorgsboliger funksjonshemmede fra 2017
Det er satt av 10 millioner og brukt 230.000. Estimert prognose ved årets slutt er 400.000
- Ombygging til dagsenter Linnegrøvan
Det er satt av 9 millioner, det er brukt kr.0
-

Flytting bygdemuseum
2,5 millioner er avsatt i 2017
Uteområder barnehager
Det er avsatt 2,25 millioner i 2017, det er brukt 25.000 og estimerte prognoser sier at 100.000
skal benyttes i 2017

- Velferdsteknologi
Det er satt av 2 millioner på budsjett for 2017, men det planlegges for kr. 0

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Administrasjonsutvalget innstilling enstemmig vedtatt
 FRP sitt tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Innstilling til formannskapet:
2. tertialrapport 2017 for Søgne kommune tas til orientering.
Drift
Tjenesteutvalget ønsker flere opplysninger for å vurdere om enkelte enheter er riktig budsjettert, og ber
om at det før budsjett for 2018, og økonomiplan for perioden 2018-2021 vedtas, får fremlagt følgende:
- Konsekvenser for planlagte budsjettreduksjoner ved skolene som styrer mot et merforbruk
- Planlagte gjennomføringer for å oppnå budsjettbalanse i enhet for institusjonstjenester
Investeringer
Tjenesteutvalget ber om status på følgende områder:
- Investeringer ulike boligformål ( nødboliger/flyktninger)
Det er satt av 7,6 millioner og pr.2.tertial er det ikke brukt midler til dette
- 7 nye omsorgsboliger funksjonshemmede fra 2017
Det er satt av 10 millioner og brukt 230.000. Estimert prognose ved årets slutt er 400.000
- Ombygging til dagsenter Linnegrøvan
Det er satt av 9 millioner, det er brukt kr.0
-

Flytting bygdemuseum
2,5 millioner er avsatt i 2017
Uteområder barnehager
Det er avsatt 2,25 millioner i 2017, det er brukt 25.000 og estimerte prognoser sier at 100.000 skal
benyttes i 2017

- Velferdsteknologi
Det er satt av 2 millioner på budsjett for 2017, men det planlegges for kr. 0

PS 60/17 UTARBEIDELSE AV KULTURHISTORIE FOR SØGNE
Rådmannens forslag til vedtak:
Tjenesteutvalget og Formannskapet stiller seg positive til at Søgnes kulturhistorie blir framstilt i
bokform av en eller flere historikere.
Når det gjelder Søgne kommunes økonomiske bidrag til å få realisert et kulturbind, vil en måtte
komme tilbake til dette i kommende økonomiplanen for 2018-2021.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 11.10.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag:
Tjenesteutvalget og Formannskapet stiller seg positive til at Søgnes kulturhistorie blir framstilt i bokform av
en eller flere historikere.
Når det gjelder Søgne kommunes økonomiske bidrag til å få realisert et kulturbind, vil en måtte komme
tilbake til dette i kommende økonomiplanen for 2018-2021.
Saksbehandler Magne Haugland svarte på spørsmål fra medlemmene i utvalget.
Repr. Fardal (H) fremmet fellesforslag på vegne av Senterpartiet og Høyre:
Søgne kommune stiller garanti for at utarbeidelse av kulturhistorie for Søgne lar seg realisere.
Garantibeløpet skal dekke differansen mellom prosjektets totale utgifter, sponsormidler, øvrige tilskudd og
inntekter, dog begrenset til kr. 2 000 000.
Repr. Eikeland (FRP) fremmet tilleggsforslag:
Prosjektet skal fullfinansieres før det igangsettes.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Første avsnitt i rådmannens forslag enstemmig vedtatt
 Andre avsnitt i rådmannens forslag satt opp mot fellesforslag fra Høyre og Senterpartiet.
Fellesforslaget vedtatt med 5 (H, SP,AP(2-Bakke og Henden) mot 4( FRP, KRF AP-Johansen)
stemmer
 FRP sitt forslag enstemmig vedtatt.

Innstilling til formannskapet:
Tjenesteutvalget og Formannskapet stiller seg positive til at Søgnes kulturhistorie blir framstilt i bokform av
en eller flere historikere.
Søgne kommune stiller garanti for at utarbeidelse av kulturhistorie for Søgne lar seg realisere.
Garantibeløpet skal dekke differansen mellom prosjektets totale utgifter, sponsormidler, øvrige tilskudd og
inntekter, dog begrenset til kr. 2 000 000.
Prosjektet skal fullfinansieres før det igangsettes.

PS 61/17 Eventuelt - u.off. 11.10.2017

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 11.10.2017
Behandling:
Ingen saker - u.off.

PS 62/17 Eventuelt 11.10.2017

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 11.10.2017
Behandling:
Repr. Bakke (AP):
 ønsker en oversikt over lærlingeordningen i kommunen. Oversikt blir lagt frem i et senere møte.
Repr. Johansen (AP):
 Ønsket en orientering om status og videre prosess for helse- og omsorgsplanen etter at saken ble utsatt
i kommunestyret. Leder Eikeland (FRP) orienterte om videre prosess
Repr. Bentsen Lieng (SP)
 Benyttes kommunens plasser på Jegerbergs gård . Kommunalsjef Resset (AP) orienterte om
kommunens bruk av plassene
 Orienterte om deltagelse på kurs for på konferanse for kommunale råd som finner sted på Scandic
Bystranda 17.11.2017.
Leder Eikeland (FRP):
 Orienterte at svar på sak fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne: kommunens praksis ved
klage på vedtak opp mot brukere av pleie- og omsorgstjenesten i kommunen behandlet 31.05.17 er
oversendt til rådet
 Bro over Sygna er stengt – hvilke konsekvenser har dette fått personer som deltar på
introduksjonsprogrammet. Kommunalsjef Resset orienterte om at dette i all hovedsak er ivaretatt og
det er opprettet bussforbindelse.

