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Av 9 medlemmer var 9 medlemmer tilstede, inkludert møtende vararepresentanter. Repr. Heidi
Johansen ba om permisjon fra møtet kl 12.30. Ingen vararepresentant møtte i hennes fravær.
Sakskartet datert 02.05.2018 omfattet PS 31/18 – PS 38/18. Forøvrig ingen merknader til sakskart
eller innkalling.

Følgende saker ble ettersendt:
 RS Særutskrift Eventuelt RFF 30.04.2018 - Egenbetaling for barn i SFO med nedsatt
funksjonsevne
 PS 37/18 Strategi for bruk av teknologi i klasserom i Søgneskole ettersendt
 Referat fra møte i SBUR 02.05.18 og SBUR sin behandling av endring av retningslinjer for
Søgne barne- og ungdomsråd ettersendt
Program:
Innledning ved Kommunalsjef helse og omsorg
Utfordringsbildet ved familiesenteret
Utfordringsbildet - rusboliger
Utfordringsbildet - psykisk helse barn og familier
Utfordringsbildet barnevernstjenesten
Tverrfaglig innsatser gjennom livsmestringsplan
Status Søgnesoga
Behandling av politiske saker
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.
Christian Eikeland (sign.)
leder

Anne Christin Høyem (sign.)
rådgiver

Saksnr

Innhold

PS 31/18

Godkjenning av protokoll fra møte 04.04.2018

PS 32/18

Referatsaker 09.05.2018

RS 14/18

Møte i Skolemiljøutvalget - Tinntjønn skole 18. 04. 2018

RS 15/18

Møte i Samarbeidsutvalget - Tinntjønn skole 18. 04 2018

RS 16/18

Oversendelse av endelig tilsynsrapport

RS 17/18

Særutskrift Eventuelt RFF 30.04.2018 - Egenbetaling for barn i SFO
med nedsatt funksjonsevne

Ettersendt

PS 33/18

Endring av retningslinjer for Søgne barne- og ungdomsråd

Ettersendt

PS 34/18

Søknad om serveringsbevilling og alminnelig skjenkebevilling - Cafe
Verftet Ny Hellesund

PS 35/18

Kvalitetsmelding for barneverntjenesten

PS 36/18

Årsmelding 2017 - Søgne kommune

PS 37/18

Strategi for bruk av teknologi i klasserommet i Søgneskole

PS 38/18

Eventuelt 09.05.2018

Ettersendt

PS 31/18 Godkjenning av protokoll fra møte 04.04.2018
Rådmannens forslag til vedtak:
Tjenesteutvalget godkjenner protokoll fra møte 04.04.2018.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 09.05.2018
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Tjenesteutvalget godkjenner protokoll fra møte 04.04.2018.

PS 32/18 Referatsaker 09.05.2018
Rådmannens forslag til vedtak:
Tjenesteutvalget tar referatsakene 09.05.2018 til orientering.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 09.05.2018
Behandling:
Ingen merknader til referatsakene RS 14/18, RS 15/18 og RS 16/18.
RS 17/18 - Særutskrift Eventuelt RFF 30.04.2018 – Egenbetaling for barn i SFO med nedsatt funksjonsevne.
Leder Eikeland (FrP) og Repr: Sæther (KrF) fremmet forslag:
Med bakgrunn i oversendelsesforslag fra RFF ber Tjenesteutvalget Administrasjonen om en sak vedrørende
egenbetaling for barn i SFO med nedsatte funksjoner.

Votering:
Enstemmig vedtatt

Vedtak:
Tjenesteutvalget tar referatsakene RS 14/18, RS 15/18 og RS 16/18 til orientering.
Med bakgrunn i oversendelsesforslag fra RFF ber Tjenesteutvalget Administrasjonen om en sak vedrørende
egenbetaling for barn i SFO med nedsatte funksjoner.

RS 14/18 Møte i Skolemiljøutvalget - Tinntjønn skole 18. 04. 2018 2011/1366
RS 15/18 Møte i Samarbeidsutvalget - Tinntjønn skole 18. 04 2018 2012/296
RS 16/18 Oversendelse av endelig tilsynsrapport 2017/2754

RS 17/18 Særutskrift Eventuelt RFF 30.04.2018 - Egenbetaling for barn i SFO
med nedsatt funksjonsevne 2015/2724
PS 33/18 Endring av retningslinjer for Søgne barne- og ungdomsråd
Rådmannens forslag til vedtak:

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 09.05.2018
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak kom ved en feil ikke med i saksfremlegget under punktet
Rådmannens forslag til vedtak. Jon Wergeland, kommunalsjef, redegjorde og fremmet forslag slik:
Endringer i §§ 3.1 og 3.2 i retningslinjer for Søgne barne – og ungdomsråd godkjennes.
Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt

Innstilling:
Endringer i §§ 3.1 og 3.2 i retningslinjer for Søgne barne – og ungdomsråd godkjennes.

PS 34/18 Søknad om serveringsbevilling og alminnelig skjenkebevilling - Cafe
Verftet Ny Hellesund
Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i serveringsloven § 3, gis serveringsbevilling til T Slettebø AS organisasjonsnummer
929919904 for drift av kafe/restaurant under navnet Cafe Verftet med adresse Kapelløya, 4640
Søgne
Med hjemmel i alkohollovens kapittel 4 og forskrift om åpningstider for serveringssteder i Søgne
kommune gis alminnelig skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) fra kl. 08.00 – 02.00
alle dager og alkoholgruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 02.00 innendørs og kl. 13.00 – 24.00
utendørs til T Slettebø organisasjons nummer 929919904 under navnet Cafe Verftet, Kapelløya,
4640 Søgne
Antall plasser inne- og utendørs begrenses ikke når det gjelder antall sitteplasser, men skal følge
brannforskriftens krav innendørs. Tidligere innvilget skjenkeareal innendørs og utendørs videreføres
og skal være innenfor et klart avgrenset område.
Søknad om skjenkebevilling utenfor angitt skjenkeområde innvilges ikke, men må behandles ved
enkelt anledning.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 09.05.2018
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i serveringsloven § 3, gis serveringsbevilling til T Slettebø AS organisasjonsnummer
929919904 for drift av kafe/restaurant under navnet Cafe Verftet med adresse Kapelløya, 4640 Søgne
Med hjemmel i alkohollovens kapittel 4 og forskrift om åpningstider for serveringssteder i Søgne kommune
gis alminnelig skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) fra kl. 08.00 – 02.00 alle dager og
alkoholgruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 02.00 innendørs og kl. 13.00 – 24.00 utendørs til T Slettebø
organisasjons nummer 929919904 under navnet Cafe Verftet, Kapelløya, 4640 Søgne
Antall plasser inne- og utendørs begrenses ikke når det gjelder antall sitteplasser, men skal følge
brannforskriftens krav innendørs. Tidligere innvilget skjenkeareal innendørs og utendørs videreføres og skal
være innenfor et klart avgrenset område.
Søknad om skjenkebevilling utenfor angitt skjenkeområde innvilges ikke, men må behandles ved enkelt
anledning.
Repr. Sæther (KrF) og Repr. Try (SP) fremmet felles forslag:
Med hjemmel i serveringsloven § 3, gis serveringsbevilling til T Slettebø AS organisasjonsnummer 929919904
for drift av kafe/restaurant under navnet Cafe Verftet med adresse Kapelløya, 4640 Søgne
Med hjemmel i alkohollovens kapittel 4 og forskrift om åpningstider for serveringssteder i Søgne kommune
gis alminnelig skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) fra kl. 08.00 – 24.00 alle dager og
alkoholgruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 24.00 innendørs og kl. 13.00 – 23.00 utendørs til T Slettebø
organisasjons nummer 929919904 under navnet Cafe Verftet, Kapelløya, 4640 Søgne
Votering:
Forslaget fra Repr. Sæther (KrF) og Repr. Try (SP) fikk to stemmer: Repr. Sæther (KrF) og Repr. Try (SP).
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel i serveringsloven § 3, gis serveringsbevilling til T Slettebø AS organisasjonsnummer 929919904
for drift av kafe/restaurant under navnet Cafe Verftet med adresse Kapelløya, 4640 Søgne
Med hjemmel i alkohollovens kapittel 4 og forskrift om åpningstider for serveringssteder i Søgne kommune
gis alminnelig skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) fra kl. 08.00 – 02.00 alle dager og
alkoholgruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 02.00 innendørs og kl. 13.00 – 24.00 utendørs til T Slettebø
organisasjons nummer 929919904 under navnet Cafe Verftet, Kapelløya, 4640 Søgne
Antall plasser inne- og utendørs begrenses ikke når det gjelder antall sitteplasser, men skal følge
brannforskriftens krav innendørs. Tidligere innvilget skjenkeareal innendørs og utendørs videreføres og skal
være innenfor et klart avgrenset område.
Søknad om skjenkebevilling utenfor angitt skjenkeområde innvilges ikke, men må behandles ved enkelt
anledning.

PS 35/18 Kvalitetsmelding for barneverntjenesten
Rådmannens forslag til vedtak:
Kvalitetsmelding for barnevernet i Kristiansandsregionen og utfordringsbilde avdeling Søgne og
Songdalen tas til orientering.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 09.05.2018
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forsalg til vedtak:
Kvalitetsmelding for barnevernet i Kristiansandsregionen og utfordringsbilde avdeling Søgne og
Songdalen tas til orientering.
Votering: Enstemmig vedtatt
Leder Eikeland (FrP) fremmet tilleggsforslag:
Tjenesteutvalget i Søgne er godt fornøyd med at det brukes mye ressurser på barnevernet og at det
har vært en god økning siden 2010. Vi er allikevel bekymret for det høye sykefraværet i avdelingen
for Søgne og Songdalen, og at deler av dette har vært knyttet til stor saksmengde, og krevende
arbeidsoppgaver. Tjenesteutvalget ønsker å presisere at det forventes like tjenester, tilbud og
kompetanse ved alle avdelingene i barnevernstjenesten i Kristiansandsregionen.
Tjenesteutvalget ønsker å sende saken til kommunestyret.
Votering: Enstemmig vedtatt
Innstilling:
Kvalitetsmelding for barnevernet i Kristiansandsregionen og utfordringsbilde avdeling Søgne og
Songdalen tas til orientering.
Tjenesteutvalget i Søgne er godt fornøyd med at det brukes mye ressurser på barnevernet og at det
har vært en god økning siden 2010. Vi er allikevel bekymret for det høye sykefraværet i avdelingen
for Søgne og Songdalen, og at deler av dette har vært knyttet til stor saksmengde, og krevende
arbeidsoppgaver. Tjenesteutvalget ønsker å presisere at det forventes like tjenester, tilbud og
kompetanse ved alle avdelingene i barnevernstjenesten i Kristiansandsregionen.
Tjenesteutvalget ønsker å sende saken til kommunestyret.

PS 36/18 Årsmelding 2017 - Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Årsmelding for Søgne kommune 2017 tas til orientering.
2. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 27,689 mill. kroner avsettes til disposisjonsfond.
3. 9,096 mill. kroner knyttet til enheter med overskudd i 2017 overføres til 2018.
1,757 mill. kroner knyttet til enheter med underskudd i 2017 overføres til 2018.
Netto 7,339 mill. kroner tilføres enhetene, dette finansieres ved å redusere avsetningen til
disposisjonsfond under pkt. 2.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 08.05.2018

Behandling:
Økonomisjef Børre Andreassen presenterte årsmelding 2017.
Protokolltilførsel fra repr. Langenes (H)
Endringsforslag – årsmelding 2017
På vegne av partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre
Bakgrunn for forslaget:
Nygård skole:
Merforbruket i 2017 er fordelt likt mellom skole og kompetanseavdelingen. Overforbruket på
kompetanseavdelingen skyldes i hovedsak at avdelingen ikke har vært budsjettjustert i forhold til reell
elevgruppe. Flere elever i avdelingen enn det budsjettet tar høyde for og elever som krever dobbel bemanning.
Overforbruket på skole skyldes i hovedsak flere krevende elevsaker som har gjort det nødvendig med ekstra
bemanning.
Lunde skole:
Underskuddet ble større enn forventet. Dette skyldes i hovedsak utgifter til elever med særs krevende
tilpasning til sin skolehverdag, samt som nevnt ekstraordinære utgifter på personalsiden i forbindelse med
skolens ut- og ombygging.
Med denne bakgrunn fremmes derfor følgende forslag til rådmannens forslag, punkt 3:
9,096 mill. kroner knyttet til enheter med overskudd i 2017 overføres til 2018.
På grunn av ekstraordinære årsaker i 2017 overføres ikke underskudd ved Nygård skole og Lunde
skole på til sammen 1 mill. til 2018.
0,757 mill. kroner knyttet til enheter med underskudd i 2017 overføres til 2018.
Netto 8,339 mill. kroner tilføres enhetene, dette finansieres ved å redusere avsetningen til
disposisjonsfond under pkt. 2
Votering:
Punkt 1. i rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Administrasjonsutvalget valgte å ikke votere over punkt 2. og 3.

Innstilling:
Årsmelding for Søgne kommune 2017 tas til orientering.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 09.05.2018
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak.
1. Årsmelding for Søgne kommune 2017 tas til orientering.
2. Det regnskapsmessige mindre forbruket på 27,689 mill. kroner avsettes til disposisjonsfond.
3. 9,096 mill. kroner knyttet til enheter med overskudd i 2017 overføres til 2018.
1,757 mill. kroner knyttet til enheter med underskudd i 2017 overføres til 2018.
Netto 7,339 mill. kroner tilføres enhetene, dette finansieres ved å redusere avsetningen til
disposisjonsfond under pkt. 2.
Leder Eikeland (FrP) fremmet fellesforslag:
På vegne av partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre

Endringsforslag – årsmelding 2017, punkt 3:
9,096 mill. kroner knyttet til enheter med overskudd i 2017 overføres til 2018.
På grunn av ekstraordinære årsaker i 2017 overføres ikke underskudd ved Nygård skole og Lunde
skole på til sammen 1 mill. til 2018.
0,757 mill. kroner knyttet til enheter med underskudd i 2017 overføres til 2018.
Netto 8,339 mill. kroner tilføres enhetene, dette finansieres ved å redusere avsetningen til
disposisjonsfond under pkt. 2.
Bakgrunn for forslaget:
Nygård skole:
Merforbruket i 2017 er fordelt likt mellom skole og kompetanseavdelingen. Overforbruket på
kompetanseavdelingen skyldes i hovedsak at avdelingen ikke har vært budsjettjustert i forhold til
reell elevgruppe. Flere elever i avdelingen enn det budsjettet tar høyde for og elever som krever
dobbel bemanning. Overforbruket på skole skyldes i hovedsak flere krevende elevsaker som har
gjort det nødvendig med ekstra bemanning.
Lunde skole:
Underskuddet ble større enn forventet. Dette skyldes i hovedsak utgifter til elever med særs krevende
tilpasning til sin skolehverdag, samt som nevnt ekstraordinære utgifter på personalsiden i forbindelse
med skolens ut- og ombygging.
Med denne bakgrunn fremmes derfor følgende forslag til rådmannens forslag, punkt 3:
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak punkt 1 og punkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Fellesforslag satt opp mot Rådmannens forslag, punkt 3. Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.
Det ble stemt over om bakgrunn for forslaget skulle følge saken. Dette ble vedtatt mot en stemme, Repr.
Lohne (H).

Leder Eikeland (Frp) fremmet forslag:
Ny tekst i Årsmelding for Søgne kommune 2017 side 102 og 103, fokusområde økonomi
Enheten har tidligere hatt for stram økonomi. En konsekvens av dette har blant annet medført utfordringer
knyttet til internt samarbeid og samhandling. I hovedsak er merforbruket i 2017 et resultat av mye
overtidsgodtgjørelse og økte lønnsutgifter samt innkjøp av eksterne tjenester.
Enheten er styrket økonomisk og det er tatt tak i turnusarbeidet, slik at de økonomiske forutsetningene er
bedret. Enheten har nå en god økonomisk utvikling
Votering:

Vedtatt mot en stemme, Repr Lohne (H)
Innstilling:
1. Årsmelding for Søgne kommune 2017 tas til orientering.
2. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 27,689 mill. kroner avsettes til disposisjonsfond.
3. 9,096 mill. kroner knyttet til enheter med overskudd i 2017 overføres til 2018.

På grunn av ekstraordinære årsaker i 2017 overføres ikke underskudd ved Nygård skole og Lunde
skole på til sammen 1 mill. til 2018.
0,757 mill. kroner knyttet til enheter med underskudd i 2017 overføres til 2018.
Netto 8,339 mill. kroner tilføres enhetene, dette finansieres ved å redusere avsetningen til
disposisjonsfond under pkt. 2.
Bakgrunn for forslaget:
Nygård skole:
Merforbruket i 2017 er fordelt likt mellom skole og kompetanseavdelingen. Overforbruket på
kompetanseavdelingen skyldes i hovedsak at avdelingen ikke har vært budsjettjustert i forhold til
reell elevgruppe. Flere elever i avdelingen enn det budsjettet tar høyde for og elever som krever
dobbel bemanning. Overforbruket på skole skyldes i hovedsak flere krevende elevsaker som har gjort
det nødvendig med ekstra bemanning.
Lunde skole:
Underskuddet ble større enn forventet. Dette skyldes i hovedsak utgifter til elever med særs krevende
tilpasning til sin skolehverdag, samt som nevnt ekstraordinære utgifter på personalsiden i
forbindelse med skolens ut- og ombygging.
Med denne bakgrunn fremmes derfor følgende forslag til rådmannens forslag, punkt 3:
Ny tekst i Årsmelding for Søgne kommune 2017 side 102 og 103, fokusområde økonomi
Enheten har tidligere hatt for stram økonomi. En konsekvens av dette har blant annet medført utfordringer
knyttet til internt samarbeid og samhandling. I hovedsak er merforbruket i 2017 et resultat av mye
overtidsgodtgjørelse og økte lønnsutgifter samt innkjøp av eksterne tjenester.
Enheten er styrket økonomisk og det er tatt tak i turnusarbeidet, slik at de økonomiske forutsetningene er
bedret. Enheten har nå en god økonomisk utvikling

PS 37/18 Strategi for bruk av teknologi i klasserommet i Søgneskole
Rådmannens forslag til vedtak:
Vedlagt plan for IT-strategi i Søgneskolen 2018-2021 «Framtidas læring – med teknologi i
klasserommet i Søgneskolen» tas til etterretning.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 09.05.2018
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak:
Vedlagt plan for IT-strategi i Søgneskolen 2018-2021 «Framtidas læring – med teknologi i klasserommet i
Søgneskolen» tas til etterretning.
Votering:

Enstemmig vedtatt
Vedtak:
Vedlagt plan for IT-strategi i Søgneskolen 2018-2021 «Framtidas læring – med teknologi i klasserommet i
Søgneskolen» tas til etterretning.

PS 38/18 Eventuelt 09.05.2018
Rådmannens forslag til vedtak:
Tjenesteutvalget tar eventuelt – sakene 09.05.2018 til orientering.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 09.05.2018
Behandling:
Repr. Sæther (KRF):
Bilene til Hjemmesykepleien har logoen «Hva er viktig for deg». Det var kommet reaksjoner på at dette kan
oppleves stigmatiserende for enkelte brukere av hjemmetjenester.
Tjenesteutvalget ber kommunalsjef Helse – omsorg Svein Resset undersøke om det var tatt en vurdering av
slike reaksjoner før logoen ble tatt i bruk. Spørsmålet blir besvart i neste Tjenesteutvalgsmøte.
Leder Eikeland (FrP) fremmet forslag på vegen av alle partiene i Tjenesteutvalget (AP, FrP, H, Krf,
SP):
I dag disponeres «seniorbussen» av frivillige og dette skaper mye positivitet for eldre, blant annet for å
forebygge ensomhet, og at hjemmeboende eldre enklere kan komme seg i aktivitet. Tjenesteutvalget har
registrert at minibussen ikke har mulighet til å få med seg rullestoler, og dermed må ekskludere
eldre som er avhengig av rullestoler, til å bli med på tur. Tjenesteutvalget ønsker å se på muligheten for å
anskaffe en buss som også får med seg rullestolbrukere.
Tjenesteutvalget ber om at det fremmes en sak og det nedsettes en arbeidsgruppe representert politisk, fra
frivilligheten og administrasjonen der en ser på muligheter for å gå til innkjøp av buss/stor bil med mulighet for
å ta med rullestoler. Det er et mål om at arbeidet sluttføres innen budsjettbehandlingen for 2019.

Votering:
Enstemmig

Vedtak:
I dag disponeres «seniorbussen» av frivillige og dette skaper mye positivitet for eldre, blant annet for å
forebygge ensomhet, og at hjemmeboende eldre enklere kan komme seg i aktivitet. Tjenesteutvalget har
registrert at minibussen ikke har mulighet til å få med seg rullestoler, og dermed må ekskludere
eldre som er avhengig av rullestoler, til å bli med på tur.
Tjenesteutvalget ønsker å se på muligheten for å anskaffe en buss som også får med seg rullestolbrukere.
Tjenesteutvalget ber om at det fremmes en sak og det nedsettes en arbeidsgruppe representert politisk, fra
frivilligheten og administrasjonen der en ser på muligheter for å gå til innkjøp av buss/stor bil med mulighet
for å ta med rullestoler. Det er et mål om at arbeidet sluttføres innen budsjettbehandlingen for 2019.
Kommunalsjef Jon Wergland:
 Informerte om status oppdatering av vedtak.
 Informerte om Barne – og ungdomsteateret
 Elevombudets rapport

Kommunalsjef Svein Resset:
Status oppdatering vedtak kommer ifbm budsjettseminaret
Leder Eikeland:
 Innspill til sommeravslutning sendes til nestleder Heidi Johansen
 Tjenesteutvalget ønsker tilsendt Søgne kultursenters sommerprogram 2018

