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Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar tertialrapporten for første tertial 2018 til orientering og vedtar revidert budsjett
som beskrevet i saksframlegget.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 28.05.2018
Behandling:
Vedtak/innstilling:

Bakgrunn for saken:
Kommunestyret vedtok 14. desember 2017 årsbudsjettet for 2018 (PS 137/17). Rådmannen legger
til grunn at prioriteringsdiskusjonen i all hovedsak gjøres i forbindelse med de årlige budsjettene,
men foreslår likevel noen endringer i budsjettet. Dette skyldes ny informasjon etter
budsjettvedtaket, herunder Regjeringens forslag til Revidert Nasjonalbudsjett (RNB) og politiske
vedtak i Søgne kommune.

Saksutredning:
1. DRIFTSBUDSJETTET
1.1 Overordnede inntekter og utgifter (budsjettskjema 1A)

Frie inntekter og øremerkede tilskudd fra staten
Regjeringen kom i Revidert Nasjonalbudsjett med oppdaterte anslag for kommuneøkonomien i
2018. De viktigste endringene i forhold til budsjettvedtaket i Stortinget beskrives under.
Anslaget for lønnsveksten i 2018 er nedjustert fra 3,0 prosent til 2,8 prosent. Men kostnadsveksten
i kommunesektoren (deflator = pris og lønnsvekst) forblir uendret på 2,6 prosent, dette skyldes økte
energipriser /strømpriser som kommunene må betale for i 2018 som motregnes mot den reduserte
lønnsveksten og deflatoren forblir dermed uendret.
I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2018 (RNB) er det som nevnt anslått at
lønnsveksten i 2018 vil bli lavere enn tidligere antatt. Nedjusteringen av lønnsvekstanslaget
medfører at anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2018 settes ned med 500 mill. kroner.
De nye vekstanslagene er nå 1,0 % for kommunene.
Søgne kommune har budsjettert med en skatteinngang totalt på 300,3 mill. kroner pr 2018. Det
utgjør en økning i skatteinngang på 6,33% fra 2017. En økning i forhold til fjoråret er naturlig, men
økning på 6,33% er sannsynligvis noe høyt. Veksten i skatteinntektene har vært høyere i 2018 enn
den var i samme periode i 2017. Per første tertial var veksten fra 2017 til 2018 på 5,48%, mens det
er budsjettert med en vekst på 6,33%. Fortsetter samme utvikling ut året vil skatteinntektene bli ca.
2,1 mill. kroner lavere enn budsjettert.
Søgne kommunes budsjett er basert på Regjeringens forslag til budsjett. Dette innebærer at
endringer i Stortingets budsjettbehandling og de reduserte skatteanslagene mot slutten av 2018 ikke
var inkludert. KS har utarbeidet en oppdatert prognose for frie inntekter som inkluderer Stortingets
budsjettvedtak før jul og Regjeringens forslag i RNB. Denne prognosen anslår frie inntekter for
Søgne kommune på 576,7 mill. kroner, en reduksjon på 5,6 mill. kroner i forhold til opprinnelig
budsjett. Men å si mye om hva det totale skatteinngangen blir på nåværende tidspunkt er svært
usikkert. Det foreslås derfor ikke å gjøre noe i revidert budsjett knyttet til frie inntekter.
I forbindelse med bemanningsnorm i barnehage blir det ikke tilført ekstra midler i 2018. Dette kan
føre til at kommunene må nedprioritere andre tjenesteområder i årene som kommer
Eiendomsskatt
Det er budsjettert med 18,4 mill. kroner i eiendomsskatt i 2018. Når to terminer er fakturert er
inntektene på rett i overkant av 9,2 mill. kroner, for året som helhet forventer man inntekter som
budsjettert.
Utbytte
Agder Energi sin utbyttepolitikk er slik at utbyttet i 2018 baserer seg på resultatet for 2016. Dette
var kjent da budsjettet ble vedtatt, og det foreslås ingen endringer i budsjettet knyttet til utbytte fra
Agder energi. Det er budsjettert med 9,6 mill. kroner i utbytte fra Agder Energi. Men
utbyttepolitikken til Agder Energi AS har blitt revidert inneværende år. Dette vil trolig medføre
en noe mer forsiktig utbyttepolitikk.

Søgne kommune har ikke budsjettert med utbytte fra Avfall Sør AS. Det vil bli utbetalt et
ekstraordinært utbytte inneværende år på 2,73 mill. kroner til Søgne kommune. Dette er lagt
inn i revidert budsjett.
Søgne kommunes forvaltningsfond
Søgne kommunes forvaltningsfond utgjorde ved inngangen av året 180,7 mill. kroner. For 2018 er
det budsjettert med en avkastning på 7,5 mill. kroner, tilsvarende 4,2 prosent.

Etter et meget godt år i 2017 har starten på 2018 vært noe tyngre. Dette skyldes særlig globale
aksjer, aksjer i fremvoksende markeder og globale statsobligasjoner som har falt i verdi på grunn
av stigende statsrenter.
Etter å ha stått stille siden finanskrisen har styringsrenten i USA begynt å klatre igjen og har blitt
økt seks ganger siden slutten av 2015 og tiden mellom hver økning har gått ned. Den amerikanske
sentralbanken har indikert to renteøkninger til i år.
Norges Bank valgte den 3. mai å holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent, men signaliserte at en
heving kommer i september.

Porteføljen er konstruert for å tåle nedturer. Referanseindeksen som man sammenligner seg
med har hatt en negativ avkastning på -0,2 % per første tertial, mens Søgne kommune sin
portefølje har hatt en positiv avkastning på 0,2% per første tertial som tilsvarer 0,4 mill. kroner.
Søgne kommunes forvaltningsfond utgjorde 181,1 mill. kroner ved første tertial.

Utviklingen resten av året er usikker. Sett på bakgrunn av dagens situasjon i rente- og
aksjemarkedene er det imidlertid svært vanskelig å stipulere en utvikling for resten av året, og
rådmannen foreslår ikke å endre budsjettert avkastning.
Nærmere informasjon finnes i vedlagt tertialrapport fra den finansielle rådgiveren (Gabler).

Gjeldsforvaltning og renteutgifter
Søgne kommune hadde ved utgangen av 1. tertial gjeld på til sammen 662,6 mill. kroner, hvorav
570,9 mill. kroner er knyttet til kommunens investeringer og 91,7 mill. kroner er tatt opp for
videreformidling gjennom startlån.
Kommunestyret har vedtatt låneopptak på inntil 84,9 mill. kroner i 2018 for å finansiere nye
investeringer. I april 2018 ble det tatt opp 50 mill. kroner i KLP innenfor vedtatt låneramme knyttet
til investeringer. I 2017 ble det benyttet ubrukte lånemidler knyttet til investeringer og ubrukte
lånemidler var på ca. 1,9 mill. kroner ved utgangen av 2017. Dette gjør at gjelden til
investeringsformål er økt fra 530,2 mill. kroner ved årsskiftet til 570,9 mill. kroner ved utløpet av
1. tertial.
Gjennomsnittlig rente ved utgangen av 1. tertial var på 1,9 %, mot 2,4 % som er budsjettert.
Andelen lån med rentebinding utover 12 måneder var på 45,9 % og andel lån med flytende rente
var på 54,1 %.
Når det gjelder startlån har kommunen i 2018 tatt opp et nytt lån på 10 mill. kroner i henhold til
kommunestyrets budsjettvedtak. Samlet gjeld knyttet til startlån var på 91,7 mill. kroner ved
utgangen av 1. tertial.
Norges Bank valgte den 3. mai å holde styringsrenten uendret på 0,5 prosent, men signaliserte at en
heving kommer i september. Det foreslås ikke endringer i budsjettet knyttet til rentekostnader selv
om gjennomsnittlig rente ligger noe under budsjettert ved 1. tertial, da det er stor sannsynlighet for
at styringsrenten blir justert opp høsten 2018.
Nærmere informasjon om gjeldsporteføljen finnes i vedlagt rapport.
Pensjons- og lønnsutgifter
Pensjon:
Budsjetterte pensjonsutgifter for 2018 er basert på anslag som KLP og SPK gjorde i september
2017. Nye prognoser tilsier at pensjonsutgiftene blir det samme som budsjettert, men at det ligger
an til et premieavvik på ca. 9 mill. kroner. Premieavviket beregnes som differansen mellom det
kommunen faktisk betaler i pensjonspremie i løpet av året og en aktuarberegnet pensjonskostnad.
Dette er forutsatt å gå i null over tid, og er ikke budsjettert.
Lønn:
Søgne kommune har avsatt ca. 6,6 mill. kroner for å dekke årets lønnsoppgjør. Endelig
konsekvens av lønnsoppgjøret er ikke beregnet, administrasjonen vil komme tilbake til dette i
2.tertial.

Endringer i budsjettskjema
Økningen på drift på ca. 12,3 mill. kroner finansieres ved inntektsøkningen på 2,7 mill. kroner, at
overføringene til investering reduseres med ca. 3,2 mill. kroner og bruk av disposisjonsfondet 6,4
mill. kroner knyttet til kommunesammenslåing og Høllen båtruter.

Opprinnelig
budsjett
2018

Forslag til
revidert
budsjett
2018

Endring ift.
Oppri.
Vedtak

1

Skatt på inntekt og formue

-300 340

-300 340

0

2

Ordinært rammetilskudd

-282 000

-282 000

0

3

Skatt på eiendom

-18 400

-18 400

0

4

Andre generelle statstilskudd

-2 610

-2 610

0

4.1 Kompensasjonstilskudd sykehjem/omsorgsboliger

-2 000

-2 000

0

-560

-560

0

-50

-50

0

0

0

0

-603 350

-603 350

0

4.2 Rentekompensasjon skoleanlegg
4.3 Rentekompensasjon kirkebygg
4.4 Investeringskompensasjon reform 97
5

Sum frie disponible inntekter

6

Renteinntekter og utbytte

-21 600

-24 330

-2 730

6.1 Utbytte fra Agder Energi/Avfall Sør

-9 600

-12 330

-2 730

6.2 Renteinnt./avkastning på plasseringer

-7 500

-7 500

0

6.3 Rennteinnt. Overskuddslikviditet/startlån

-4500

-4 500

0

7

Renteutg., provisjoner og andre finansutg.

14 901

14 901

0

8

Avdrag på lån

23 819

23 819

0

9

Bruk av disposisjonsfond

200

-6 200

-6 400

10

Avsetning til disposisjonsfond

0

0

0

11

Overført til investeringsbudsjettet

3 413

216

-3 197

12

Til fordeling drift

-582 617

-594 944

-12 327

13

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)

582 617

594 944

12 327

14

Merforbruk (+) / Mindreforbruk (-)

0

0

0

1.2 Enhetenes budsjetter
Tabellen viser rådmannens forslag til budsjettendringer. Omtale av hver enkelt enhet følger
nedenfor.
Forslag til
Endring
revidert
ift. oppr.
Opprinnelig
budsjett
vedtak
budsjett 2018
Enhet
2018
Administrasjonsavdelingen
31 323
31 323
0
Enhet for PP-tjeneste
5 553
5 553
0
NAV/Sosial
18 878
18 878
0
Barnevern
23 806
23 806
0
Enhet for barnehager
86 585
88 585
2000
Kvalifiseringsenheten
-3 574
-3 574
0
Nygård skole
35 085
35 085
0
Lunde skole
27 623
27 623
0
Langenes skole
19 415
19 415
0
Tangvall skole
18 020
18 020
0
Tinntjønn skole
17 701
17 701
0
Enhet for helsetjenester
30 140
30 140
0
Enhet for institusjonstjenester
49 381
49 381
0
Enhet for hjemmetjenester
53 193
54 870
1 677
Enhet for livsmestring
72 889
72 889
0
Kultur
10 188
10 188
0
Ingeniørvesenet - rammeområde
10 068
11 268
1 200
Ingeniørvesenet - selvkost
-6 426
-6 426
0
Arealenheten
6 648
6 648
0
KBR Iks
7 681
7 681
0
Eiendomsenhet
24 395
25 895
1 500
Felles omsorg
-8 213
-9 013
-800
Felles teknisk
200
200
0
Felles oppvekst
18 454
18 454
0
Øvrige ansvar sentraladm.
33 604
40 354
6 750
SUM
582 617
594 944
12 327

Administrasjonsavdelingen
Ved utgangen av 1. tertial viser enheten et mindreforbruk, men enheten forventer å gå i balanse
ved årets slutt.
Enhet for PP-tjeneste
Enheten er i balanse ved utgangen av 1. tertial og det forventes budsjettbalanse ved årets slutt.
Nav/Sosial
Ved utgangen av 1. tertial har enheten et merforbruk på rett under 0,5 mill. kroner. Enheten har
et mindreforbruk på kvalifiseringsstønad på 0,3 mill. kroner, mens utgiftene til livsopphold er
0,8 mill. kroner høyere enn budsjettert for perioden. Livsopphold er en vanskelig post å
budsjettere og en vet ikke på forhånd utfallet av antall søknader, mottakergruppen endres også
raskt. Hovedgrunnen til sprekken på sosialhjelp er 39 nye brukere i januar til og med mars, av
disse er 25 nye brukere under 30 år. Hvor stort merforbruket blir ved årets slutt er vanskelig å
anslå, enheten jobber aktivt for å holde merforbruket så lavt som mulig og anslår at det ender

på rundt 0,5 mill. kroner. Rådmannen legger til grunn at det så lang som mulig gjennomføres
tiltak for å tilpasse driften til budsjettrammen. Det er foreslått overført ca. 400.000 kroner som
tilfaller enheten knyttet til mindreforbruket i 2017. Dersom mindreforbruket blir overført
forventes det å gå i balanse ved årets slutt.
Enheten har også et merforbruk på sosialhjelp til flyktninger på 60.000 kroner, totalt forventer
enheten et merforbruk på om lag 0,2-0,3 mill. kroner på denne gruppen, dette merforbruket vil
Nav/Sosial få dekket av kvalifiseringsenheten.
Barnevern
Barnevernet melder om høyere utgifter til statlige institusjonsplasser og fosterhjem enn
budsjettert. Dette skyldes flere flyttinger ut fra hjemmet og to overføringer av ungdom til
institusjon som ikke var budsjettert. Videre melder de at det har vært store utfordringer i
avdelingen med høyt sykefravær og flere nyansettelser, men at situasjonen er mer stabil nå og
det er satt inn styrking for å øke kompetansen hos de ansatte. Ved utgangen av 1. tertial er
merforbruket i underkant av 0,4 mill. kroner. Dersom merforbruket fortsetter forventer enheten
et merforbruk i størrelsen 1,5 mill. kroner ved årets slutt.
Barnevernet har hatt en kostnadsøkning på 87% fra 2010 til 2017. Merforbruket i 2017 ble på
1,3 mill. kroner.
Det legges til grunn at det gjennomføres tiltak for å oppnå budsjettbalanse ved årets slutt i
2018.
Enhet for barnehager
Ved utgangen av 1. tertial har enheten et merforbruk på om lag 1,2 mill. kroner. Noe av
grunnen til dette merforbruket kommer av overforbruk på styrket tilbud, det er satt fokus på å
få denne ned og man forventer å se synlige resultater av dette arbeidet i løpet av høsten.
Videre har tilskuddet til private barnehager økt mer enn det som er lagt inn i budsjettet. Dette
har sammenheng med økte utgifter knyttet til tilskudd til pedagogisk bemanning og økt antall
barnehageplasser hvor en stor del av disse er småbarnsplasser som koster mer enn plasser for
store barn. Det er gjort en beregning som anslår økte utgifter på 3,8 mill. kroner i 2018 dersom
alle plassene fylles opp, men det er usikkerhet knyttet til den endelige kostnaden, da dette
avhenger av tellingen av barn 15. september.
Ny pedagognorm er vedtatt med virkning fra 1. august 2018. Det foreligger også forslag om ny
bemanningsnorm som antas å bli vedtatt mot slutten av juni med virkning fra samme dato. Som
nevnt i økonomiplan 2018-21 vil ikke dette føre til de helt store konsekvensene samlet for de
kommunale barnehagene, men det trengs en økning i lønnsbudsjettet for å håndtere dette nye
kravet. Slik det ser ut nå må man pr 1. august øke med 2,5 stilling pedagog, mens man kan
redusere med 1,56 stilling fagarbeider/assistent. Differansen på disse utgjør en kostnad på
657.000 kroner for helårsbasis, det vil si at kostnaden fra august og ut året blir på 274.000
kroner.
Kommunen har begynt arbeidet med ny barnehage i Ausvigheia. For å sikre oppstart høsten
2019 bør ny styrer ansettes høsten 2018. Da vil vi sikre at styrer blir med i en del av

byggeprosessen, ansettelsesprosess og innredning av barnehagen. Ved ansettelse fra oktober,
må man beregne 200.000 kroner i økte lønnskostnader i 2018. Det må vurderes om det er rom
for dette innenfor budsjettet da man ser stor kostnadsøkning i 2018.
Det foreslås at enheten tilføres 2 mill. kroner nå i revidert budsjett. Videre legges det til grunn
at det så lang som mulig gjennomføres tiltak for å oppnå budsjettbalanse ved årets slutt i 2018.
Kvalifiseringsenheten
Det er vanskelig å periodisere inntekter og kostnader i denne enheten. Blant annet er
sosialhjelp til flytninger som føres på Nav/sosial, men som til slutt belastes
Kvalifiseringsenheten vanskelig å forutsi, ved utgangen av 1. tertial er merforbruket på denne
60.000 kroner, og man forventer at denne minst blir noen hundretusen ved årets slutt. Ellers er
det vanskelig å si noe om hvordan resultatet blir ved årets slutt. Det er foreslått overført ca. 4,1
mill. kroner av mindreforbruket i 2017 og at dette settes på fond. Dette er knyttet til kostnader
for flyktninger som kommer i 2018 og 2019.
Totalrammen for skolene
Gitt dagens budsjettmodell skulle skolene fått tilført ca. 600.000 kroner til sammen.
Men på bakgrunn av dagens situasjon foreslås ikke totalrammen økt i revidert budsjett men
bare at man omfordeler mellom skolene i forhold til opprinnelig ramme. Under følger omtale
av hver enkelt skole.
Nygård skole
Enheten har ved utgangen av 1. tertial et korrigert merforbruk på om lag 0,5 mill. kroner. Dette
kommer av merforbruk på lønn, blant annet til en ekstra klasse på et trinn samt for å følge opp
krevende elevsaker. Enheten har satt inn tiltak for å jobbe mot balanse ved årets slutt, men gir
tilbakemelding om at det vil være krevende. Når man har sett på den endelige elev og klasse
fordelingen på skolene ser man at Nygård skole vil få 3 færre elever på høsten og 1 klasse
mindre enn forutsett når man la budsjettet.
Lunde skole
Ved utgangen av 1. tertial har enheten et korrigert merforbruk på om lag 240.000 kroner, og de
melder at årets som helhet vil gå i balanse. I forhold til forutsetningene i budsjettet for 2018 vil
skolen til høsten få en elev mindre enn budsjettert.
Langenes skole
Enheten har ved utgangen av 1. tertial et mindre forbruk og skolen jobber mot å ha en buffer
for å møte fremtidige utfordringer. I forhold til forutsetningene i budsjettet for 2018 vil skolen
høsten 2018 få 4 flere elever og en hel klasse i økning.
Tangvall skole
Ved utgangen av 1. tertial har skolen et merforbruk på om lag 0,3 mill. kroner, skolen melder
at de forventer budsjettbalanse etter overføring av tidligere års overskudd, samt justeringer i
forhold til endrede forutsetninger i elev og klasse tall. I forhold til forutsetningene i budsjettet
for 2018 vil skolen høsten 2018 få 21 flere elever og en hel klasse i økning.
Skolen ber også om økte ressurser til økte lønnsutgifter i forbindelse med innføringsklassen.

Rådmannen har ikke funnet rom til å foreslå denne økningen.
Tinntjønn skole
Ved utgangen av 1. tertial hadde skolen et korrigert merforbruk på 318.000 kroner, noe som
forklares med flere elever med særlig store utfordringer. Skolen vil jobbe mot budsjettbalanse,
men melder at det kan være vanskelig å oppnå dette i 2018. I forhold til forutsetningene i
budsjettet for 2018 vil skolen høsten 2018 få 13 færre elever, men ingen endring i antall
klasser.
Enhet for helsetjenester
Ved utgangen av 1. tertial har enheten et mindre forbruk på om lag 100.000 kroner, og enheten
forventer å gå i balanse ved årets slutt.
Enhet for institusjonstjenester
Ved utgangen av 1. tertial har enheten et korrigert merforbruk på 1,2 mill. kroner, av disse
kommer i underkant av 0,4 mill. kroner av lavere oppholdsbetaling enn budsjettert. Enheten
har også hatt et høyt sykefravær i vinter og har hatt høyere kostnader i den forbindelse. Det er
vanskelig å si noe om utviklingen videre i året for enheten da resultatet for hver måned varierer
svært mye, men sammenlignet med samme periode i 2017 er det forbedring. Enheten ber også
om å få en rådgiver stilling nå i forbindelse med tertialrapporten. Rådmannen har ikke funnet
rom til å foreslå denne økningen.
Enhet for hjemmetjenester
Enheten har et korrigert merforbruk på 1,1 mill. kroner ved utgangen av 1. tertial. Dette
kommer blant annet av økte kostander knyttet til en BPA, ved utgangen av 1. tertial beløper det
seg til 0,4 mill. kroner og på årsbasis blir dette om lag 1,24 mill. kroner. Enheten gir også
tjenester i en annen svært ressurskrevende enkeltsak, av merforbruket 1. tertial anslås at om lag
0,5 mill. kroner kan knyttes til dette tilfellet. Videre har dagsenteret fått statstilskudd på 1,3
mill. kroner, dette er 437.000 kroner lavere enn budsjettert. Enheten ber om at dette samt de
økte utgiftene til BPA tildeles enheten i 1. tertial, totalt 1.677 mill. kroner. Driften til
hjemmetjenesten er til dels uforutsigbar, antall tjenestemottagere og behov endres fortløpende.
En av dagens svært ressurskrevende brukere får snart institusjonsplass. Dette vil gi et mindre
press på enheten. Det foreslås at enheten tilføres 1,677 mill. kroner i revidert budsjett og
forventer at enheten kan gå i balanse ved årets slutt.
Enhet for livsmestring
Ved utgangen av 1. tertial kan det se ut som enheten har et mindreforbruk på 1,6 mill. kroner,
dette er ikke reelt. Det er en pågående sak med Lillesand kommune. Det har blitt holdt igjen
betaling for 1. kvartal siden fakturaen er økt med et par hundre tusen, i tillegg har det kommet
en ekstra faktura i overkant av en mill. kroner.
Innenfor rusarbeidet er mye av det kommunale arbeidet basert på tilskuddsmidler fra Staten, og
enheten får først svar på disse søknadene i juni.

Søgne kommune har valgt å avslutte en avtale om kjøp av omsorgstjenester med eksternt firma
for selv å drifte tjenestene. Ettersom de nye omsorgsboligene i Nygårdshaven ikke er ferdige

enda, må man ha flere små enheter med nattevakt som øker driftsutgiftene. I tillegg er det mer
kostbart med individuell tilrettelegging i en overgangsfase i forhold til hvordan det ble drevet
før.
Med utgangspunkt i driften på nåværende tidspunkt kan det se ut som man vil balansere mot
null ved årets slutt. Dette betinger noen forutsetninger, slik som at man får den inntekten fra
statlige tilskuddsmidler som forventet til rusarbeid og psykososialt team.
Kultur
Enheten har ved utgangen av 1. tertial et korrigert budsjett i balanse. De melder om
utfordringer knyttet til drift av kafeen og enheten ser på muligheter for å øke leien til lag og
foreninger, samt å utvide muligheter for selskapsutleie i vintersesongen.
I 2017 ble 135.000 kroner overført fra et kulturminnefond til driftsbudsjettet på kultur. Disse
midlene var øremerket Repstadsaga (ism Historielaget) og Loshytta på Kapelløya (ism
Foreningen for Ny-Hellesund vel) Disse midlene bes videreført uavkortet fra overskuddet i
2017 til nettopp disse to prosjektene. Enheten har ikke bedt om å få disse midlene tilbake til
fond i forbindelse med årsavslutningen og har heller ikke nevnt det i årsmeldingen. Det
foreslås at enheten avsetter dette dersom mindreforbruket på 295.000 kroner fra 2017 til 2018
blir vedtatt overført.
Ingeniørvesenet rammeområdet og selvkostområde
Innenfor rammeområdene i Ingeniørvesenet er det et merforbruk på om lag 1,7 mill. kroner ved
utgangen av 1. tertial. Av dette kommer ca.1,2 mill. kroner av høyere utgifter i forbindelse med
brøyting og strøing i vinter enn budsjettert. Hvordan årsresultatet for brøyting avhenger av
hvordan vær og føreforhold blir på høsten. Det vil uansett bli et merforbruk på denne posten. I
tillegg til dette er inntektene til småbåthavna 360.000 kroner lavere enn budsjetter. Om ikke
enheten tilføres midler forventes rammeområdene å få et merforbruk på 1,5-2 mill. kroner ved
årets slutt. Rådmannen foreslår at enheten tilføres 1,2 mill. kroner i revidert budsjett knyttet til
brøyting og forventer at enheten kan gå i balanse ved årets slutt.
Innenfor selvkostområdene er det ved utgangen av 1. tertial et mindreforbruk på om lag 1,6
mill. kroner. I forhold til budsjett ligger man etter på tilknytningsgebyrene, samt at kostnadene
foreløpig er lave. Det vil bli ansatt i en ny stilling noe som øker lønnskostnadene med rundt 0,3
mill. kroner i 2018, halvårsvirkning. Mer- eller mindreforbruk innenfor selvkostområdene vil
ved årsavslutningen tas eller avsettes til fond.
Arealenheten
Ved utgangen av 1. tertial er enheten i økonomisk balanse. Selv med dette gode grunnlaget er
enheten likevel inne i et utfordrende år. Som en følge av kommunesammenslåingen er det en
viss uro og bevegelse i bemanningen, noe som kan gi seg utslag innenfor effektivitetsmål og
kontinuitet i saksbehandlingen av byggesaker og planer. I tillegg er det stor aktivitet innenfor
planområdet, med mange reguleringsplaner samt ferdigstillelse av ny kommuneplan. Det er
foreslått i årsmeldingen overført ca. 1,2 mill. kroner av mindreforbruket i 2017 som knyttes til
høyere gebyrinntekter en budsjettert. Mye av kostnadene knyttet til mindreforbruket i 2017 vil
komme i 2018 og 2019. Det er også usikkerhet knyttet til om enheten oppnår ønsket nivå på
gebyrinntektene i 2018.

Eiendomsenhet
Eiendomsenheten har ved utgangen av 1. tertial et merforbruk på 1,1 mill. kroner.
Merforbruket på strøm er på 1,7 mill. kroner og hittil i år har enheten bruk 58% av denne
budsjettposten. Med historisk høye strømpriser (strøm og linjeleie) og den kalde vinteren i
2018 har dette ført til merforbruket. I årsmeldingen foreslås det at eiendomsenheten skal få
rammen i 2018 redusert med 757.000 som følge av merforbruk i 2017. Enheten må med dette
utgangspunktet prioritere stramt for å oppnå budsjettbalanse ved utgangen av året og det er en
stor usikkerhet med hensyn til kostnader for strøm. Det foreslås at enheten tilføres 1,5 mill.
kroner i revidert budsjett hvor 1,2 mill. kroner er knyttet til strøm og man forventer at enheten
kan gå i balanse ved årets slutt.
Felles omsorg
Ved utgangen av 1. tertial har felles omsorg et mindre forbruk på rett under 0,2 mill. kroner.
Det er budsjettert med et inntektskrav på 13,5 mill. kroner knyttet til ressurskrevende brukere,
slik det ser ut pr i dag ligger det an til at kommunen får dette refundert i sin helhet. Det kan se
ut som felles omsorg får et mindreforbruk på ca. 0,8 mill. kroner ved årets slutt. Det foreslås at
det korrigeres for dette i revidert budsjett.
Felles teknisk
Det forventes budsjettbalanse ved årets slutt.
Felles oppvekst
Det er svært vanskelig å anslå hvordan felles oppvekst ligger an ved utgangen av 1. tertial.
Flere av de store utgiftspostene har utbetaling i juni og for spesialundervisning ved private
skoler og gjesteelever vet vi ikke hvordan det går før nærmere sommeren. Når det gjelder
skoleskyss så ser denne posten til å være i balanse ved utgangen av 1. tertial. En må vente til 2.
tertial for å kunne estimere hvordan årsresultatet til felles oppvekst blir.
Øvrige ansvar sentraladministrasjonen
Enheten har merforbruk på noen områder og mindreforbruk på andre, men er totalt sett i
balanse. Potten for å dekke årets lønnsoppgjør ligger på dette ansvarsområdet.
Denne posten er budsjettert til 6,6 mill. kroner i 2018. Endelig konsekvens av lønnsoppgjøret er
ikke beregnet.
I forbindelse med vedtak om «båttransport Høllen – Borøya – Skarpøya – Ny Hellesund» ble
det bevilget 750.000 kroner til rutekjøring i 2018 i tillegg til de opprinnelig avsatte midlene.
Denne justeringen gjøres nå i forbindelse med revidert budsjett og legges på øvrig ansvar
sentraladministrasjon.
I forbindelse med kommunesammenslåingen foreslås det å bruke 6 mill. kroner av
disposisjonsfondet som tilføres øvrig ansvar sentraladministrasjon. Disse midlene vil bli fordelt
ut på de enheter som har behov for midler i forbindelse med blant annet delprosjektene i K3.
Hovedtyngden av disse delprosjektene har oppstart høsten 2018.
Det er ikke budsjettert med ekstra utgifter til juridisk bistand knyttet til varslingssaker. Det er
usikkert hvilke utgifter som vil påløpe her i 2018. Hittil i år er det brukt 250 000 kroner knyttet til
en varslingssak fra januar 2018. Det er også vedtatt av kommunestyret å bruke ytterligere 250 000

kroner til juridisk bistand til en ny sak. Det legges i utgangspunktet til grunn at disse utgiftene kan
dekkes innenfor eksisterende ramme, men de kan gi et merforbruk da de ikke er budsjettert.
2. INVESTERINGSBUDSJETTET
Det er budsjettert med investeringer på 168,3 mill. kroner i 2018. Det foreslås bevilgningsendringer
på flere prosjekter i revidert budsjett. Det er også noen prosjekter som ikke er blitt videreført til
2018 som nå legges inn. Det er fortsatt tidlig i året, og usikkerhet både knyttet til kostnader og
tidsplan.
2.1 INVESTERINGER
Økte investeringer ekskl. VAR området er på ca. 33 mill. kroner. Investeringer knyttet til VAR
området reduseres med ca. 24,7 mill. kroner. Samlet sett foreslås investeringsbudsjettet økt med ca.
8,3 mill. kroner:

Kultur
I kommunestyret i desember 2014 ble det vedtatt at bevilgende investeringsmidler til seil over
amfiet på 0,5 mill. kroner som skulle omdisponeres til et museumsfond, ved en feil ble de ikke
satt på fond ved årets slutt. Enheten har frem til i dag driftet dette arbeidet innenfor egne
rammer, men ber nå om å få disse midlene. Det foreslås at 0,5 mill. kroner knyttet til
museumsfondet legges til revidert budsjett.
Ferdigstillelse Lunde skole
Prosjektet har ikke kommet med i investeringsbudsjettet 2018. Det er ført 0,5 mill. kroner i
2018 knyttet til ferdigstillelse Lunde skole. Dette foreslås lagt inn revidert budsjett.
Solcelle Rådhuset: Solceller er nå montert på rådhustaket, og leveransen er i ferd med å bli
ferdigstilt. Rammen på 200.000 kroner holder ikke og det er et merforbruk på 150.000 kroner
dette skyldes kostnader med prosjektering og innkjøp. Det foreslås at rammen settes til 350.000
kroner og legges til i revidert budsjett.
Kuholmen: Ved en feil er dette prosjektet utelatt i budsjettforslaget, total kostnad for
prosjektet er 1.188.000 kroner, hvorav 455.000 kroner er tilskudd fra staten. Dette prosjektet er
knyttet til handlingsplan for skjærgårdsparken i Søgne hvor midlene skal brukes til blant annet
gapahuk, lekeområde, brygger, sandstrender, toalett, bord og benker. Dette foreslås lagt inn
revidert budsjett.
Kapelløya: Dette prosjektet er utelatt i budsjettforslaget, total kostnad for prosjektet er
875.000 kroner, hvorav 355.000 kroner er tilskudd fra staten. Dette prosjektet er knyttet til
handlingsplan for skjærgårdsparken i Søgne hvor midlene skal brukes til nytt toalett nær kaia
for rutebåten og oppgradering av 5 brygger i friområdet på Kapelløya. Dette foreslås lagt inn
revidert budsjett.
Opparbeide søndre torg Tangvall: Dette prosjektet er finansiert i forbindelse med
rekkefølgekrav på Tangvall, men har ikke kommet med i investeringsbudsjettet.
Ingeniørvesenet melder at de kommer til å bruke 2,5 mill. kroner av avsatte midler til dette
prosjektet i 2018, videre har man funnet at det ved en feil ikke er avsatt 119.000 kroner til dette
kapitalfondet. Slik at det totalt må bevilges 2.619.000 kroner til dette prosjektet i 2018.
Egenandel friluftstiltak: Det er budsjettert feil med tanke på moms kompensasjon,
investeringen er budsjettert eksl. mva, mens den skulle vært budsjettert inklusiv mva. Det blir
derfor riktig å øke denne posten fra 300.000 kroner til 375.000 kroner i revidert budsjett.

Diverse investeringer ingeniørvesenet også dette prosjektet er budsjettert eksl. mva, slik at
det riktige er å øke denne posten fra 700.000 kroner til 875.000 kroner i revidert budsjett.

Ny Barnehage Leire/ Kjellandsheia: I økonomiplan for 2018-2021 så er det vedtatt bygging
av 5-avd barnehage. Kommunen har inngått avtale med Ausviga As om kjøp av barnehagetomt
på 10-11.000 m² i Havåsveien (Leireheia syd). Ut fra forventet behov og optimal drift så
ønskes størrelse på barnehage økt fra 5-7 avdelinger. I rom- og funksjonsprogrammet står det
om størrelse at:
«Barnehagebehovsplanen skisserer en ny, stor kommunal barnehage. I økonomiplanen brukes
begrepet 5 avdelings barnehage. Man tar da gjerne utgangspunkt i ca. 85 barn fordelt på 5
aldersinndelte grupper.
I barnehagebehovsplanen har vi gitt et anslag for behov for plasser kommende periode. Vi vet
likevel at prognosene som vi baserer disse vurderingene på, kan endres eller lokale forhold
spiller inn. Det er vanskelig å spå fram i tid! Ved økt vekst og ytterligere utbygging i området
bør barnehagen bygges slik at man kan øke kapasitet til 7 grupper ved behov. Alt etter som
barna er under eller over 3 år vil vi da kunne tilby plass for ca. 100- 120 barn.
Det er vedtatt ny pedagognorm gjeldende fra 1.8.2018. Det foreligger også forslag om
bemanningsnorm som kan påvirke sammensetning av barnegrupper. Vi bør også ta høyde for
at det kan komme ytterligere endringer særlig med tanke på pedagognormen. Barnehagen bør
derfor bygges med muligheter for å være fleksible på gruppesammensetninger.» I tillegg anses
en barnehage beregnet på 100-120 barn som optimalt for å sikre hensiktsmessig økonomisk
drift og faglig miljø.
Det var avsatt 35 mill. kroner til ny barnehage. På grunn av økning i størrelse på barnehage
samt korrigering for prisstigning så ønskes ramme økt med 8 mill. kroner fra 35mill. kroner til
43 mill. kroner.
Videre vedtok kommunestyret i forbindelse med årsbudsjett 2018 at man skal legges til rette
for at ved nybygg og rehabilitering av kommunale bygg skal prosjekteres med fasade og/ eller
tak som samler solenergi: Vi gjør oppmerksom på at slike tiltak vil få en kostnadsmessig
konsekvens. Hvor mye vil variere i forhold til størrelse på prosjekt og kommunens
ambisjonsnivå. Eks. vil vi anslå at å bygge ett fornuftig solcelleanlegg på ny barnehage i
Leireheia syd, så må det påregnes ekstra kostnader på ca. 1 mill.
Det foreslås at rammen økes med 9 mill. kroner, men at beløpet innarbeides i forbindelse med
budsjett 2019.
64 nye omsorgsboliger og aktivitetssenter:
I forbindelse med etablering av nye omsorgsboliger for eldre og demente med tilgang på
heldøgns tjenester, vurderes egnede alternativer som ivaretar kommunens behov. Det foreslås
at man ser nærmere på dette til høsten i forbindelse med økonomiplanen.
Lunde skole: Må utføres noen justeringer blant annet i forhold til flom vern ved at mur
mellom bekk og kunstgress må forhøyes. Vi ber om at det tilføres 150.000 kroner. Det foreslår
at det tilføres 150.000 i revidert budsjett innenfor rammen uteområder skole.
Linnegrøvan 34 – (bygg for dagsenter og Open Mind): I økonomiplan var det avsatt 13,5 mill.
kroner til ombygging for dagsenter og Open Mind. Det er gjennomført anbud, og foreløpig

tilbakemelding er at tilbudene ligger i størrelsesorden 4,3 mill. kroner over det som var avsatt i
økonomiplan. (Anbudsinnlevering var 09.05.18, og vi har ikke fått mulighet til å gjennomgå
tilbudene). Det har vært en lang planleggingsprosess med stor grad av brukermedvirkning.
Dagsenteret sine brukere er en spesiell gruppe som har store utfordringer og behov. Dette
medfører at det velges kostbare ikke standardiserte løsninger. Dersom det velges å nedskalere
prosjektet så vil en påregne ny runde med interessenter og man må påregne et halvt års
utsettelse av prosjektet. Det foreslås at rammen økes med 4,3 mill. kroner.
Felt C1 Åros: I økonomiplan lå det i 2018 inne 8 mill. kroner til prosjektutvikling. Pga. bra
salg har vi igangsatt hele prosjektet. Dette medfører at vi i 2018 har 15,3 mill. kroner i
kostnader. Samtidig så har vi utført salg for 25,6 mill. kroner (en tomt igjen i feltet som er
priset til 1,7 mill. kroner). Inntektene er stipulert å komme 3 kvartal 2018. Netto inntekt 2018
blir 10,3 mill. kroner. Det foreslås at dette legges inn i revidert budsjett.
Utvide areal kompetanse avd, arbeidsplasser Nygård skole:
I økonomiplan for 2018 er det avsatt 17,5 mill. kroner til oppgradering av kompetanseavd/
utvidelse av arbeidsplasser, 7,5 mill. kroner i 2018 og ytterligere 10 mill. kroner i 2019.
Utgangspunktet var at det skulle bygges en 2. etg over bygg B (kontorer og spiserom), og at 1.
etg kunne benyttes uten store ombygginger. På denne bakgrunnen ble det avsatt 17,5 mill.
kroner til ombygging av kompetanse avd/arbeidsrom. Ved videre arbeid med prosjektet har det
dukket opp en del problemstillinger som ikke var belyst tidligere, bl.a at ny 2 etg vil få
nivåforskjell i forhold til tilstøtende bygg. Videre så må det forventes at det meste av tekniske
installasjoner i 1. etg må demonteres og monteres på nytt. Ut fra dette så er det Eiendoms
faglige vurdering at det vil være mer fornuftig å rive fløy B og bygge den ny i 2 etg. Foreløpige
kostnadsanslag for å rive og bygge nytt er 55 mill. kroner dvs 37,5 mill. kroner mer enn
opprinnelig ramme.
Det foreslås at man ser på disse ekstra kostnadene til høsten i forbindelse med økonomiplanen.
Uteområder skole: Det er utviklet en masterplan for uteområdet ved Nygård Skole med ulike
aktivitetsanlegg og parkeringsområder i nord og sør enden av tomta. I budsjettet er det avsatt
1,75 mill. kroner og tilgodehavende tippemidler fra gjennomførte prosjekter er 1,70 mill.
kroner som ikke er budsjettert. I 2018 er det området grusbanen ved Nygård skole som
planlegges gjennomført som er første trinn i ferdigstillelse av uteområdet ved Nygård skole.
Totalkostnaden for området grusbanen ved Nygård skole er stipulert til 6,4 mill. kroner, hvorav
1,44 mill. kroner kan hentes fra tippemidler. Det foreslås at det legges inn en økning i revidert
budsjett knyttet til investering uteområder skoler på ca. 4,6 mill. kroner og økning i tilskudd på
3.1 millioner kroner.
Investeringsbehov for ferdigstilling av uteområdet på Nygård skole spilles inn til neste
økonomiplanperiode.

Uteområde kommunale barnehager: Prosjektet «utbedring av uteområdene for de
kommunale barnehagene» er under arbeid. Det har underveis i prosessen blir avdekket behov
for utvidelse i forhold til krav til størrelse for uteområder for barnehager og for å bygge opp
nye lekeområder.

I tillegg har det vært prosess i forhold til reguleringsarbeid, opparbeidelse av uteområde og
opparbeides av parkeringsanlegg for Solstrålen barnehage. Dette er nødvendig for å godkjenne
barnehagen permanent og innfri de krav som foreligger.
Uteområdene:
Solstrålen barnehage
3.021.000 kr

Åros barnehage
3.160.000 kr

Torvmoen barnehage
1.792.000 kr

Sjøstjerna barnehage
718.000 kr

Samlet
8.691.000 kr

I budsjettet for 2018 er det budsjettert med 3,21 mill. kroner til disse uteområdene, det vil si at i
forhold til det som er kommet frem i prosessen så er det behov for å bevilge 5,48 mill. kroner
ekstra til formålet. Ved en slik investering får de fire kommunale barnehagene uteområder som
stimulerer barnets grunnleggende bevegelsesapparat, fysisk aktivitet og en områdeinndeling
som inviterer til rollelek og økt sosial kompetanse.
I tillegg kommer utgifter til tilkomstvei og parkeringsanlegg på Solstrålen barnehage som er
budsjettert til 3.742.000 kroner.
Det foreslås at disse investeringene legges inn i revidert budsjett.
Investeringer enhet for livsmestring: Enheten ber om investeringsmidler til bil som brukes
av ressurskrevende bruker under 18 år. Det er «hard» bruk av bilen på grunn av atferd.
Gevinsten med å kjøpe ut bilen etter endt leasingavtale er meget stor, da det er lav restverdi i
forhold til skader på bil. Restprisen på bilen er 161.000 kroner etter endt leasingavtale på tre år.
Det foreslås å øke rammen i revidert budsjett.
Hovedplan vannforsyning (VAR området): I 2018 forventes det at denne investeringen kun
vil bli belastet med 3 mill. kroner mot 20 mill. kroner i budsjettet. Årsaken til dette er at
reservevannverket er utsatt. Det foreslås at dette legges inn i revidert budsjett.
Hovedplan avløp (VAR området): I 2018 forventes det at denne investeringen kun vil bli
belastet med 5 mill. kroner mot 11,75 mill. kroner i budsjettet. Årsaken til dette er at
prosjektering Høllen renseanlegg, gamle Årosvei og Hølleveien er utsatt. Det foreslås at dette
legges inn i revidert budsjett.
Biler VAR-området: Ved en feil er disse bilene budsjettert under VAR-området, men de
faktisk tilhører rammeområdene til ingeniørvesenet. Dette flyttes i forbindelse med revidert
budsjett.

ENØK-prosjektering i kommunale bygg
Det vises til kommunestyrevedtak 14.12.2017 – verbalforslag:
12. Kommunestyret ber administrasjonen snarest starte ENØK-prosjektering i kommunale bygg som
scorer C og lavere på energikarakterskalaen i samarbeid med private ECP-kontraktører. Disse tar
alle kostnader for kommunen og tar betalt gjennom innsparte energikostnader. Innsparingspotensialet
for å løfte energikarakteren fra F til C er 50% av byggets
oppvarmingskostnader.
Søgne kommune fikk i 2014 energikartlagt alle bygg over 1000 m2. Fra før var Rådhuset energimerket
med karakter B. I hovedsak kommer kommunens bygg, alder tatt i betraktning forholdsvis godt ut i
energimerkingen, hvor hovedvekten av byggene ligger rundt karakter D.
Av bygg med lavere energimerking en D, samt noen få bygg med karakter D har kommunen i perioden
2014-2018 foretatt flere energieffektive tiltak som vil heve energimerkingen ved neste revisjon. Vi kan
kort nevne:







Helsehuset, karakter E er nå oppjustert med nytt SD anlegg i 2017 for styring av energi. Dette
har stor betydning i forhold til nattsenking av varme/ventilasjon fra før å kjøre på full effekt
24/7
Lunde skole, karakter E (Bygg B) er nå oppjustert med delvis etterisolering av tak og
yttervegger samt nye vinduer. I tillegg har nytt skolebygg karakter B
Nygård skole er det kun den gamle delen av bygg fra 60 tallet som har karakter G. Her pågår
utbedringer og ombygginger som vil medføre en heving av energikarakteren. Planlagt ny
etasje/evt. ny fløy, som tilpasses dagens krav.
Tangvall skole har energikarakter E og F, men denne er planlagt revet 2020.

Rådmannen foreslår at Søgne kommune avventer oppstart av energisamarbeid med private ECPkontraktører til dette er forankret i ny kommune. En ny kommune vil etter vår mening få en kompetanse
på energioppfølging som tilsier at det bør legges en energiplan for hele den nye kommunen, som
ivaretar energieffektive bygg i den nye kommunen. Ut fra dagens ressurssituasjon vil oppstart av dette
arbeidet nå få konsekvenser knyttet til fremdrift for andre prosjekter i vedtatt investeringsplan.

2.2 FINANSIERING
Netto økte investeringer er på ca. 8,3 mill. kroner når en tar med VAR området som reduseres i
revidert budsjett.
Økte investeringer ekskl. VAR området
Økte investeringer er på totalt rundt 33 mill. kroner som må finansieres, det samme gjelder redusert
overføringen fra drift til investering på 3,2 mill. kroner, jf. budsjettskjema for drift. Dette gjøres
ved å øke lånerammen innenfor investeringer (eksklusiv VAR om rådet) med inntil 12,2 mill.
kroner, bruk av fond på 2,5 mill. kroner som ikke var budsjettert, inntekter salg av eiendommer
Åros 17,6 mill. kroner og økning tilskudd på 3,9 mill. kroner som ikke har vært budsjettert. Se
skjema under:
Endringer i budsjettskjema investering ekskl. VAR området
Tall i 1000 k roner

Opprinnelig
budsjett 2018

Regulert
budsjett 2018 Endringsforslag

FINANSIERINGSBEHOV
Museumsfond

0

500

500

Ferdigstille Lunde skole

0

500

500

Solcelle Rådhuset

0

350

350

Kuholmen

0

1 188

1 188

Kapelløya

0

875

875

Opparbeide søndre torg Tangvall

0

2 619

2 619

Egenandel, friluftstiltak

300

375

75

Diverse investeringer ingeniørvesenet

700

875

175

Ombygging til dagsenter Linnegrøvan (inkl. utomhus og inventar)

13 500

17 800

4 300

Utvikling av felt C1 – Åros

8 000

15 300

7 300

Uteområder skole

1 750

6 550

4 800

Uteområder barnehage

3 210

8 691

5 481

0

3 742

3 742

2 800

2 961

161

0

1 000

1 000

Parkeringsannlegg Solstrålen barnehage
Kjøp av biler
Biler ingeniørområdet
Investeringer

33 066

FINANSIERING
Overføring fra drift

3 413

216

0

2 500

2 500

55 282

67 495

12 213

Inntekter fra salg av anleggsmidler (tomter Åros)

8 000

25 600

17 600

Tilskudd til investeringer

9 475

13 425

Bruk av bunde fond knyttet til torget
Lån eks VAR området

Sum finansiering

-3 197

3 950
33 066

VAR området
Investeringer knyttet til VAR området reduseres med ca. 24,8 mill. kroner. 23,8 mill. kroner er
knyttet til hovedplan vannforsyning og avløp på grunn av prosjektene er utsatt. 1 mill. kroner er
knyttet til biler som var budsjettert feil under VAR området. Som resultat av dette reduseres
lånerammen med ca. 24,8 mill. kroner. Se skjema under:
Endringer i budsjettskjema investering VAR området

Tall i 1000 k roner

Opprinnelig
budsjett 2018

Regulert
budsjett 2018 Endringsforslag

FINANSIERINGSBEHOV
Hovedplan vannforsyning

20 000

3 000

-17 000

Hovedplan avløp

11 750

5 000

-6 750

1 000

0

Biler VAR området
Investeringer

-1 000
-24 750

FINANSIERING
Lån VAR området
Sum finansiering

32 750

8 000

-24 750
-24 750

Rådmannens merknader:
Kommunestyrets budsjettvedtak fra desember legger opp til et netto driftsresultat på 3,4 mill.
kroner som tilsvarer ca. 0,5% av brutto driftsinntekter. I revidert budsjett er det budsjettert med et
netto driftsresultat på 0,2 millioner kroner som tilsvarer ca. 0,03% av brutto driftsinntekter, altså en
reduksjon på 3,2 mill. kroner.
Ut fra ny informasjon og nye vedtak etter at budsjettet for 2018 ble vedtatt foreslår rådmannen en
netto utgiftsøkning i enhetene på 12,3 mill. kroner hvor 6 mill. kroner er knyttet til
kommunesammenslåing som foreslås finansiert ved bruk av disposisjonsfondet. Dette er koordinert
med Songdalen. Dette er også i samsvar med signalene gitt av programleder for Nye Kristiansand,
da det ikke er budsjett i programmet til å dekke kostnader i kommunene.
Vedrørende kommunesammenslåingen ser vi utfordringer knyttet til ressurser. Det er utfordrende å
gjøre en god prosess samtidig som kommunen skal driftes. Ressursknapphet kan medføre
overarbeidede og utslitte medarbeidere. Det foreslås derfor å sette av 6 mill. kroner som blant annet
kan brukes til å erstatte folk som er med i arbeidsgrupper der det er mulig. Mange av
delprosjektene har oppstart høsten 2018.
Det er også utfordringer knyttet til utgiftsøkning i enhetene hvor det er flere enheter som har et
merforbruk per 1. tertial og hvor flere enheter rapporterer at det vil bli krevende å oppnå
budsjettbalanse. Rådmannen legger til grunn at disse så langt som mulig gjennomfører tiltak for å
tilpasse driften til budsjettrammene. Driftsutgiftene har økt mye de siste årene. Fra 2016 til 2017
økte utgiftene med hele 8% mens inntekten økte med 5,6%. Det at utgiftene øker mer enn inntekten
skaper utfordringer og reduserer driftsresultatet. Vi ser også nå at utgiftene fortsetter å øke inn i
2018 og dette skulle i utgangspunktet tilsi at en burde stramme inn budsjettet.
I 2018 skal det imidlertid lages et skyggebudsjett for 2019 for alle tre kommunene. Man vil da
sammenligne nøkkeltall for tjenestene som vil gi et bilde på forskjellene innenfor de ulike
tjenestene. En vil også se på alle investeringsprosjektene i de tre kommunene og se på
harmonisering av gebyrer, avgifter og egenbetaling. Rådmannen vil avvente denne jobben før man
begynner å tilpasse tjenestene til det nivået som den nye kommunen har ressurser til.
Dette betyr at budsjettert driftsresultat i 2018 ser ut til å bli vesentlig lavere enn det har vært de
siste årene. Driftsutgiftene økte mye fra 2016 til 2017 og fortsetter å øke inn i 2018. En del av
endringene som foreslås i tertialrapporten vil også få helårseffekt i 2019. I sak om årsmeldingen
foreslås det å øke enhetenes budsjettrammer med netto 7,3 mill. kroner som følge av overføring av
overskudd fra 2017 til 2018 som innebærer at budsjettert netto driftsresultat reduseres ytterligere til
et negativt resultat på rundt 7 mill. kroner. Det samme gjelder bruk av disposisjonsfondet på 6 mill.
kroner til kommunesammenslåingen som vil redusere netto driftsresultat til totalt minus 13 mill.
kroner. Når en imidlertid også tar hensyn til at man ikke budsjetterer med premieavvik som gir en
positiv effekt så tilsier det at man kan forvente et negativt resultat rundt 4 mill. kroner.
En må her imidlertid være oppmerksom på at både overføring av overskudd og utgifter til
kommunesammenslåingen er engangskostnader som ikke vil påvirke ressursbruken fremover.
En må også være oppmerksom på risikoen i forhold til skatteinntekter og finansinntekter som ut fra
foreløpige prognoser kan påvirke resultatet negativt. Alt i alt tilsier dette at en må være forsiktig

med nye tiltak før en får på plass skyggebudsjettet. Det er først når dette er på plass at vi kan si noe
om vi skal opp eller ned innenfor de ulike tjenesteområdene i den nye kommunen.
Vedlegg
1 Tertialrapport for Søgne kommunes forvaltningsfond (Gabler)
2 Rapport for Søgne kommunes gjeldsportefølje per 1. tertial 2018 (Gabler)
3 Oppfølging av vedtak – Kommunestyret fra 28.09.17 til og med 26.04.18
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MARKEDSKOMMENTAR
Første tertial 2018

3

Aksjemarkedet
Utvikling i aksjemarkedet
Etter ett meget bra aksjeår i 2017 var 2018 også meget rask
ut av startblokkene bare for å snuble i første hekk i februar og
igjen i mars, mens fjerde hekk i april ble passert med glans. I
februar var frykten for at høyere lønnsvekst i USA ville presse
selskapenes bunnlinje. Etter en kort gjeninnhentingsperiode
falt aksjemarkedene igjen i mars etter hvert som retorikken
mellom USA og Kina ble stadig mer fiendtlig. President Donald
Trump mener handelsunderskuddet mot utlandet, og særlig
mot Kina, er alt for stort og ønsker å senke dette ved hjelp av
høyere tollbarrierer. Kina svarer med samme mynt og matcher
tollbarriene dollar for dollar. Redusert handel vil være negativt
for utviklingen i verdensøkonomien og dermed også
aksjeprisene. Spørsmålet er om partene greier å besinne seg
og blir for redd for å miste ansikt til å ta ett skritt tilbake. I
Norge ble april en veldig god måned, godt hjulpet av en
oljepris som nådde nivåer en må tilbake til 2014 for å se sist,
samtidig som kronen holdt seg svak og dermed sikret høyere
inntekter målt i norske kroner.
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I slutten av januar ledet Janet Yellen sitt siste møte i
sentralstyret til Federal Reserve (sentralbanken i USA).
Hun fikk ikke fornyet tillitt av president Donald Trump
som i stedet gikk for Jay Powell. Når han først bestemte
seg for å kvitte seg med Yellen var Powell ett tradisjonelt
valg all den tid han har vært medlem av sentralstyret
siden 2012 og er i stor grad en videreføring av
rentepolitikken som er ført frem til nå. Etter å ha holdt
renten uendret siden finanskrisen, har FED nå hevet
renten 5 ganger på litt over ett år (siden desember 2016)
og det er ventet at renten vil bli hevet minst to ganger til
i løpet av 2018. Dette har ført til høyere amerikansk
rente og 5-årig swap rente har økt fra under 1% i midten
av 2016 til nær 2% nå.
Renten i Europa har ikke hatt den samme reisen.
Sentralbanksjef i ECB, Mario Draghi, har ikke rørt renten,
og det er ikke ventet en renteøkning før tidligst i 2019.

Kredittmarkedet
Etter en lang periode med fallende kredittpåslag over
flere år har påslagene igjen begynt å krype oppover.
Akkurat slik nedgangen var størst i obligasjoner med
svakere rating har oppgangen vært størst i obligasjoner
med svakere rating. Kredittpåslagene er likevel lave i
historisk perspektiv, i Europa kan dette sees i
sammenheng med obligasjonskjøpsprogrammet til ECB,
den europeiske sentralbanken. Sentralbanken kjøper i
dag verdipapirer for 30 milliarder i måneden og har
signalisert at dette vil vare til september i år.
Sentralbanken har fjernet en formulering om
nedsiderisiko i månedlige pressemelding i forbindelse
med kjøpene og markedet ser på dette som ett tegn på
at programmet virkelig nærmer seg slutten, selv om
sentralbanken selv mener at en ikke skal lese så mye inn
i dette.

Utvikling i kredittpåslag (Yield - US
Treasury, 5år)
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Arbeidsledigheten i USA fortsetter å være rekordlav og er
nå på 3,9%, det laveste nivået etter år 2000! Det kan
likevel se ut som om nedgangen som har vært relativ
stabil siden toppen mot slutten av 2009 har stoppet opp.
Ledigheten har nå vært uendret de 6 siste månedene. En
annen arbeidsledighet som sakte men sikkert har gått
nedover er den i eurosonen som nå er nede i 8,5%. Det
er stor variasjon innad i eurosonen med Tyskland i den
ene enden på 3,4%, mens land som Italia og Spania er
på henholdsvis 16,1% og 11,0%. Det er likevel verdt å få
med seg at trenden er lik over alle landene i eurosonen,
ledigheten er på vei ned, og dermed er også optimismen
på vei opp. Ett problem her er Italia der de populistiske
partiene Lega og femstjerners bevegelsen vant valget i
første tertial. Det ser ikke ut som de blir helt enige om
hvordan de skal styre, «heldigvis» er Italia godt vant
med å ha regjeringer uten verken evne eller vilje til å
styre landet.

Valuta
Det har vært store bevegelser i kronekursen, særlig mot
den amerikanske dollaren, i løpet av første tertial. I
starten av året styrket kronen seg kraftig før
markedsuroen i starten av februar førte til at kronen
svekket seg igjen når investorer «flyktet» til verdens
tryggeste valuta, den amerikanske dollaren. Videre ut i
februar og mars hjalp en styrking i oljeprisen på å heve
verdien av kronen, mens dette ble reversert i april og
ved utgangen av første tertial har kronen styrket seg
med over 2 prosent mot dollaren.
Svingningene for den norske kronen har vært mye
mindre sammenlignet med euro og britisk pund.
Bakgrunnen for dette kan sees i triggerne for kronekurs,
økonomisk uro og oljeprisbevegelse, begge hendelser
som påvirker dollaren mest. Den norske kronen har
styrket seg mot både euro og britisk pund, men mest
mot euro og kun marginalt mot pundet.

Daglig utvikling i valuta
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PORTEFØLJEN
Første tertial 2018

Porteføljesammendrag:
Porteføljens prestasjoner
•

Per 30. april 2018 var markedsverdien av Søgne kommunes portefølje MNOK 181,1. Hittil i år har porteføljen gitt en
avkastning på 0,2 prosent, som tilsvarer en meravkastning på 0,5 prosentpoeng.

•

Siden oppfølgingens start har porteføljen gitt en årlig avkastning på 6,6 prosent. Dette er 1,1 prosentpoeng sterkere enn
indeks.

•

Norske aksjer forvaltes per utgangen av første tertial gjennom fondene Danske Invest Norske Aksjer Inst II og Arctic
Norwegian Equities II.

•

Den norske aksjeporteføljen har hittil i år gitt en avkastning på 5,7 prosent. Dette tilsvarer en meravkastning på 1,0
prosentpoeng.

•

DI Norske Aksjer Inst II har gitt en avkastning på 6,6 prosent, tilsvarende en meravkastning på 1,9 prosentpoeng.

•

Arctic Norwegian Equities II har gitt en avkastning på 5,1 prosent, tilsvarende en meravkastning på 0,4 prosentpoeng.

Porteføljesammendrag:
Porteføljens prestasjoner
•

Globale aksjer forvaltes av Ardevora og Sector ved utgangen av første tertial 2018. Den globale aksjeporteføljen har
hittil i år gitt en avkastning på -1,1 prosent. Dette tilsvarer en meravkastning på 0,4 prosentpoeng.

•

Aggregatet globale aksjer består av ett usikret fond, Ardevora, og ett valutasikret fond, Sector Kernel.

•

Sector Kernel har hittil i år levert en avkastning på -2,3 prosent, mot fondets referanseindeksindeks på 0,0 prosent.

•

Ardevora Global har hittil i år levert en avkastning på 0,0 prosent, mot fondets referanseindeksindeks på -2,3 prosent.

•

Hittil i år har kronebevegelsene vært relativt små sammenlignet med de store bevegelsene vi har opplevd i de
foregående årene. Den valutasikrede indeksen har hittil i år gitt en avkastning som er 1,7 prosentpoeng sterkere enn
den åpne indeksen. Kommunen har følgelig tjent på å valutasikre deler av aksjeporteføljen sin i hittil i år.

•

Aktivaklassen aksjer i fremvoksende markeder består av Aberdeen Global EM SRI. Fondet har hittil i år levert en
avkastning på -4,7 prosent, mot indeksavkastning på -1,4 prosent.

Porteføljesammendrag:
Porteføljens prestasjoner
•

Porteføljen av norske obligasjoner består av fondet DNB Obligasjon III.

•

Aggregatet norske obligasjoner har hittil i år gitt en avkastning på 0,2 prosent, mot indeksavkastning på -0,5
prosent.

•

Pengemarkedsporteføljen forvaltes av Holberg gjennom fondet Holberg Likviditet. Hittil i år har aggregatet
gitt en avkastning på 0,5 prosent noe som tilsvarer en meravkastning på 0,4 prosentpoeng.

•

Det er viktig å være klar over at referanseindeksene på norske renter ikke speiler forvalters
investeringsunivers på en god måte, siden indeksene er rene statsindekser. Meravkastningen skyldes blant
annet at vi har hatt en inngang i kredittspreader hittil i år noe som gjør at mandatene, som tar kredittrisiko,
gjør det bedre enn referanseindeks (3-årig statsobligasjonsindeks) som ikke inneholder kredittrisiko.

•

Eiendomsaggregatet forvaltes av Aberdeen Eiendomsfond Norge. Hittil i år har fondet levert en avkastning
på 2,0 prosent.

Porteføljesammendrag:
Porteføljens prestasjoner
•

Aktivaklassen globale obligasjoner forvaltes gjennom fondene BlueBay Investment Grade Global Agg og
PIMCO Global Bond Fund ESG.

•

Globale obligasjoner har hittil i år gitt en samlet avkastning på -0,3 prosent, mot indeksavkastning på -0,8
prosent.

•

BlueBay Investment Grade Global Agg har levert en avkastning på 0,2 prosent, noe som tilsvarer en
meravkastning på 1,0 prosentpoeng.

•

PIMCO Global Bond Fund ESG har hittil i år levert en avkastning på -0,8 prosent, tilsvarende en meravkastning
på 0,1 prosentpoeng.

Porteføljesammendrag:
Absolutt avkastning
•

Porteføljens markedsverdi ved inngangen til 2018 var på MNOK 180,7. Ved utgangen av første tertial var
markedsverdien MNOK 181,1. Porteføljen har hatt en verdiøkning på MNOK 0,4.

•

Pengemarked har hatt en verdiendring på MNOK 0,1, globale obligasjoner på MNOK -0,1 og norske
obligasjoner på MNOK 0,1.

•

Norske aksjer har hatt en verdistigning på MNOK 0,6. Globale aksjer og globale aksjer i fremvoksende
markeder har hatt en verdiendring på henholdsvis MNOK -0,4 og MNOK -0,2.

•

Eiendom har hatt en verdistigning på MNOK 0,3.

•

Allokeringsoversikten som fremkommer i denne rapporten viser at porteføljen ligger innenfor de strategiske
rammene for alle aktivaklasser.

Porteføljesammendrag:
Relativ avkastning
Porteføljen har levert meravkastning i 3 av 4 måneder hittil i
2018, og i 61 av 88 måneder siden oppfølgingens start i
2011, noe som innebærer en konsistens på 69,3 prosent.
Porteføljens meravkastning i 2018 kan relateres til positivt
allokerings- og seleksjonsbidrag. Det positive
seleksjonsbidraget skyldes at forvalterne samlet sett har
levert meravkastning sammenlignet med sine
referanseindekser. Positivt allokeringsbidrag følger av at
man enten har vært overvektet i en aktivaklasse som har
gjort det relativt svakt eller undervektet i en aktivaklasse
som har gjort det relativt bra. Interaksjon fanger opp
bidraget som ikke kun kan tilskrives allokerings- og
seleksjonsbidraget. Det negative interaksjonsbidraget
skyldes at man har vært undervektet i aktivaklasser som har
levert meravkastning eller overvektet i aktivaklasser som har
gitt mindreavkastning sammenlignet med indeks.

Allokering mot strategi
Markedsverdi

Strategi

Avvik fra
strategi i %

i MNOK

i%

Min

Mål

Maks

Norske aksjer

11,7

6,4 %

3%

5%

7%

1,4 %

Globale aksjer

35,7

19,7 %

14 %

18 %

22 %

1,7 %

3,9

2,2 %

0%

2%

4%

0,2 %

Norske obligasjoner

46,2

25,5 %

15 %

30 %

50 %

-4,5 %

Globale obligasjoner

53,1

29,3 %

15 %

30 %

50 %

-0,7 %

Pengemarked/bankinnskudd

12,8

7,1 %

0%

5%

32 %

2,1 %

Eiendom

17,8

9,8 %

0%

10 %

15 %

-0,2 %

181,1

100,0 %

Aksjer i fremvoksende
markeder

Totalportefølje

100,0 %

Kommunen ligger innenfor de strategiske rammene for alle aktivaklasser per 30.04.2018.

Risiko:
Stressing av porteføljen
Det totale verdifallet som følge av en stresstest med
de definerte parameterne gitt dagens allokering er
på MNOK 24,4.
For strategien er det beregnede verdifallet MNOK
23,0.
Stresstesten tar ikke hensyn til eventuelle
korrelasjonseffekter mellom aktivaklassene.

Stresstest (tall i MNOK)
Verdiendring som følge av
Verdiendring som følge av
Verdiendring som følge av
Verdiendring som følge av
Verdiendring som følge av
kroner

2 % skift i rentekurven
20 % fall i globale aksjer
30 % fall i norske aksjer
12 % fall i eiendom
10 % styrking av norske

Verdiendring totalporteføljen
Verdiendring totalporteføljen (i %)

Allokering
-8,9
-7,9
-3,5
-1,8

Strategi
-9,4
-7,2
-2,7
-1,8

-2,3

-1,8

-24,4
-13,5 %

-23,0
-12,7 %

Totalporteføljen og enkeltmandater
Globale aksjer

14%
12%

Aksjer i fremvoksende markeder

Globale obligasjoner

Norske aksjer

11,8 %

Pengemarked Norge

Eiendom

Totalportefølje

11,5 %
9,7 %

10%
8%

Norske obligasjoner

8,8 %
7,6 %
5,7 %

6%
4,4 %
4%
2%

2,9 %
2,3 %
1,5 %
0,7 %

3,4 %

3,0 %
1,8 %

1,3 %
0,7 %

2,0 %
1,2 %

0,8 %

0,5 %0,4 %

0,2 %0,5 %

0%
-0,2 %

-0,3 %
-1,1 %

-2%
-4%

-4,7 %

-4,8 %

-6%
T1 - 17

T2 - 17

T3 - 17

T1 - 18

0,2 %

SØGNE KOMMUNE
Gjeldsrapport 1. tertial 2018

GJELDSPORTEFØLJEN

Nøkkeltall
•

Per 30.04 var kommunens lånevolum
MNOK 570,9.

•

Porteføljen bestod per utgangen av
tertialet av 15 lån.

•

Kommunen har 1 derivatavtale med
Nordea på MNOK 32,5.

•

Gjennomsnittlig løpetid til forfall var
16,87 år ved utgangen av første tertial.

•

Andel lånevolum med flytende rente var
54,1 %.

•

Durasjon i gjeldsporteføljen var 1,43.

30.04.2018
Lå n (L)
570,9
Rente kompens as jonsordninger
104,6
Netto rente bærende gjel d
466,3
Antal l l ån
15
Utestående finans ie ll e ins trumenter
32,5
Gjennomsnittl i g kredi ttma rgin i forhold til NIBOR (Es ti ma t)
0,17 %
Fi nans i el le i ns trumente rs a ndel av total gjel d < 100%
5,7 %
Pål øpte rente r hi tti l i år
3,5
Peri ode ns rente
1,9 %
Gjenvære nde l øpetid til forfa l l (gj.s ni tt)
16,87
25 % < Andel lå n med rentebi nding 1 år frem i tid og over (fa s t rente) < 70%
45,9 %
Andel l ån me d rente forfa l l i nnen 12 månede r (fl ytende re nte)
54,1 %
Fi nans i eringsforfa ll innenfor 12 må neder , %
0,0 %
Fi nans i eringsforfa ll innenfor 12 må neder, MNOK
0
Størs te lå ngi ver
Kommuna l banke n
Størs te lå ngi vers andel av total gjel d
71,0 %
Enkel tl ån
28,1 %
Ubenyttede finans ie ri ngsful lmakte r (MNOK)
33,4
Ei endel ene s vekte de l øpeti d
32,4 å r
Beregnet mins teavdrag
19,52
1,0 < Duras jon i gjel ds porteføljen < 5,0 **
1,43
Duras jon for et e nke lt instrument
4,81
Ma rkeds verdi a v gjel ds porte føljen
574,6
Ureal is ert ge vi ns t (+)/tap (-) (mer-/mi ndreverdi )
-3,7

31.12.2017
530,2
104,6
425,6
14
32,5
0,18 %
6,1 %
12,1
2,2 %
18,28
40,5 %
59,5 %
0,0 %
0
Kommuna lbanken
77,6 %
31,2 %
33,4
32,4 å r
19,52
1,10
4,46
535,8
-5,6

Resultat
•

•

Periodiserte rentekostnader per
utgangen av første tertial var MNOK
3,5, som tilsvarer en rente på 1,9 %.
Budsjettert rentekostnad var 2,4 %.
Referanserenten er på 2,0 %.
Referanserenten har tilsvarende
renteforfallsstruktur som kommunens
referanseportefølje.

30.04.2018

Budsjett 2018

Rentekostnader periodisert (MNOK)

3,5

13,0

Rentekostnader (%)

1,9 %

2,4 %

Faktisk

Referanse

1,9 %

2,0 %

Sammenliknet med
referanseindeks

Rentekostnad mot referanserenten
•
•

Grafen viser utvikling i periodisert
rentekostnad mot referanserenten.
Historisk rentekostnad avviker fra
referanserenten grunnet
rentebytteavtaler og fastrentelån
inngått på tidspunkt hvor rentenivået
var høyere enn dagens rentenivå.
Over tid vil faktisk rentekostnad
nærme seg referanserenten.

3,5 %

3,0 %

2,5 %

2,0 %

1,5 %
Faktisk - periodisert
1,0 %

0,5 %

0,0 %

Referanse

Porteføljesammendrag
•
•

•

•

•

Tabellen viser renteprognoser for kommunen for
budsjettperioden 2018 – 2021.
Det er tatt utgangspunkt i avledede fremtidige
renter fra rentekurven per 30.04, samt
budsjetterte avdrag og låneopptak, for for å
utarbeide en prognose over rentekostnader
frem til 2021.
Det er utledet prognoser for tre ulike
rentescenario, hvor basis scenario er det mest
sannsynlige utfallet.
Ut i fra dette ser vi at rentekostnadsprognosen
ligger under budsjett for 2018 og 2019, men
over budsjett for 2020 og 2021.
Se også grafisk fremstilling neste side.

2018

2019

2020

2021

Basis scenario

11,7

14,8

22,2

25,7

Budsjett

13,0

17,0

20,0

22,0

Høyt scenario

14,2

25,3

40,7

50,1

Lavt scenario

10,6

11,1

14,5

15,9

Renteprognose 2018-2021
Basis scenario

60,0

Høyt scenario

Lavt scenario

Budsjett

50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
2018

2019

2020

2021

Rentebindingsforfall
•

•

Tabellen viser at kommunen ligger
noenlunde på strategi når det gjelder
rentebindinger.
Søylediagrammet på neste slide gir en
grafisk fremstilling av
renteforfallsstrukturen for
gjeldsporteføljen, samt
referanseporteføljens renteforfallsstruktur.

>

Virkelig

Referanse

Virkelig%

30.04.2018

<=
31.07.2018

89,3

285,4

15,6%

31.07.2018

30.04.2019

219,3

0,0

38,4%

30.04.2019

30.04.2020

100,5

57,1

17,6%

10,0%

30.04.2020

30.04.2021

25,5

57,1

4,5%

10,0%

30.04.2021

30.04.2022

109,3

57,1

19,2%

10,0%

30.04.2022

30.04.2023

0,0

57,1

0,0%

10,0%

30.04.2023

30.04.2028

26,9

57,1

4,7%

10,0%

570,9

570,9

100,0%

100,0%

Total volum:

Norm%
50,0%

Rentebindingsforfall
100%
Referanseporteføljen

80%

Faktisk portefølje

60%
40%
20%
0%
< 3 mnd

>= 3 mnd < 1 år

>= 1 år < 2 år

>= 2 år < 3 år

>= 3 år < 4 år

>= 4 år < 5 år

>= 5 år < 10 år

Aktiviteter hittil i år
Långiver

Dato

Beløp

Rente

Forfall

Kom m entar

KLP

25.04.2018

50 000 000

2,21 %

25.04.2023

Opptak av nytt lån

Finansreglement
Finansreglement:

Status:

Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding
(durasjon – vektet rentebindingstid) på samlet
rentebærende gjeld skal til en hver tid være
mellom 1 og 5 år.

Durasjon på gjeldsporteføljen var på 1,43 per
30.04, og ligger dermed innenfor bestemmelsene
i finansreglementet.

Gjeldsporteføljen skal ha en fastrenteandel på
minimum 25 % og maksimalt 70 % (lån med
rentebinding 1 år frem i tid og over).

Kommunen hadde et volum på 45,9 % med fast
rente per 30.04 og ligger dermed innenfor
bestemmelsene i finansreglementet.

Risikosituasjon:
Faktisk allokering
Balanse %

Balanse MNOK

Endrings
parameter

Gjeld med p.t./flytende rente

54,1 %

308,6

2,0 %

Gjeld med fast rente

45,9 %

262,3

Samlet bruttogjeld

100,0 %

570,9

Pengemarked

7,1 %

12,8

2,0 %

0,11

0,0

0,0 %

Norske omløpsobligasjoner

25,5 %

46,2

2,0 %

2,33

-2,2

-1,2 %

Globale omløpsobligasjoner

29,3 %

53,1

2,0 %

6,36

-6,7

-3,7 %

Norske aksjer

6,4 %

Globale aksjer

19,7 %

11,7
35,7

-30,0 %
-20,0 %

-3,5
-7,1

-1,9 %
-3,9 %

Aksjer i fremvoksende markeder

2,2 %

3,9

-20,0 %

-0,8

-0,4 %

Eiendom

9,8 %

17,8
22,5

-10,0 %
-10,0 %

-1,8
-2,3

-1,0 %
-1,2 %

100,0 %

181,1

-24,4

-13,5 %

Aktiva

Valuta
Langsiktige finansielle aktiva
Mulig tap vil utgjøre :

Durasjon

Beregnet tap
MNOK

Beregnet tap %

-6,2
-6,2

-30,6

Risikosituasjon:
Strategisk allokering
Balanse %

Balanse MNOK

Endrings
parameter

Gjeld med p.t./flytende rente

50,0 %

285,4

2,0 %

Gjeld med fast rente

50,0 %

285,4

Samlet bruttogjeld

100,0 %

570,9

Pengemarked

5,0 %

9,1

2,0 %

0,11

0,0

0,0 %

Norske omløpsobligasjoner

30,0 %

54,3

2,0 %

2,33

-2,5

-1,4 %

Globale omløpsobligasjoner

30,0 %

54,3

2,0 %

6,36

-6,9

-3,8 %

Norske aksjer

5,0 %

Globale aksjer

18,0 %

9,1
32,6

-30,0 %
-20,0 %

-2,7
-6,5

-1,5 %
-3,6 %

Aksjer i fremvoksende markeder

2,0 %

3,6

-20,0 %

-0,7

-0,4 %

Eiendom

10,0 %

18,1
18,1

-10,0 %
-10,0 %

-1,8
-1,8

-1,0 %
-1,0 %

100,0 %

181,1

-23,0

-12,7 %

Aktiva

Valuta
Langsiktige finansielle aktiva
Mulig tap vil utgjøre :

Durasjon

Beregnet tap
MNOK

Beregnet tap %

-5,7
-5,7

-28,8

Risikosituasjon:
Kommentar
Det totale verdifallet som følge av en stresstest med de definerte parameterne gitt dagens
allokering er på MNOK -30,6. Herunder kommer et beregnet tap på MNOK -6,2 for
kommunens passiva som følge av at renten øker.
Dersom porteføljen hadde vært allokert i henhold til strategi er det totale verdifallet som følge
av en stresstest med de definerte parameterne på MNOK -28,8.
Det er viktig å merke seg at dette er en ekstrem stressing av porteføljen. Stresstesten tar blant
annet ikke hensyn til eventuelle korrelasjonseffekter mellom aktivaklassene.

MARKEDSUTVIKLING
Første tertial 2018

Rentekurven

Rentekurven 2018
3,0
2,5
02.01.2018

1,5

30.04.2018

1,0
0,5
3 m 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år

Anslag på styringsrente

 Oljeprisen har økt gjennom tertialet og noteres
primo mai til 75 USD/fat som er høyeste
notering siden 2014.

2,5

 Korte renter har økt med om lag 0,20 % siden
årsskiftet, mens den lange 10-års renten har økt
0,25 %. Styringsrentens bane, er i tråd med
renteøkningen i markedet, justert forsiktig opp.

0,5

2
1,5

01.09.2020

01.02.2020

01.07.2019

01.12.2018

01.05.2018

01.10.2017

01.03.2017

01.08.2016

01.01.2016

01.06.2015

01.11.2014

01.04.2014

01.09.2013

01.02.2013

01.07.2012

01.12.2011

01.05.2011

1
01.10.2010

 Sentralbanken justerte inflasjonsmålet i første
tertial, og legger nå opp til en langsiktig
prisvekst på 2 % sammenliknet med tidligere
tiders mål på 2,5 %.

2,0

01.03.2010

 Norges Bank valgte den 3. mai å holde
styringsrenten uendret på 0,5 prosent, men
signaliserte at en heving kommer i september.

Rentenivået er lav


Forsiktig økning i korte renter


I forhold til inngang til året, har
markedsaktørenes forventninger til
fremtidig rentedannelse økt.

Korte renter forventes å øke med
omlag 0,25 % over neste år
1,40
1,30
1,20
1,10



Lav prisstigning, sterk oljepris,
høy aktivitet i økonomien og
oppbremsing av fallet i boligpriser
gir sentralbanken argumenter for
å heve renten til høsten.

1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
Om 3 m

Om 6 m

Om 9 m

16. jan 2018

12. mai 17

7. mai 18

15. mai 2016

Om 12 m
19. jan 17

Kommunens innlånskostnader har falt

100
80
60
40
20

3m

5 år

10 år

jun.17

sep.16

des.15

mar.15

jun.14

sep.13

des.12

mar.12

jun.11

sep.10

des.09

mar.09

-40

jun.08

-20

sep.07

0
des.06



Kredittkostnad kommuner
Per mai 2018

mar.06



Høsten 2015 steg kredittpåslaget investorene
krevet for å eie gjeld utstedt av kommuner,
kraftig.
Gjennom 2016 og 2017 har kredittpremien vist
en fallende trend
 For korte sertifikatlån forventes
kredittpremien nå å utgjøre om lag 0,0 %.
 10- års lån prises med et påslag på 0,68 %
som til svarer en nedgang på 0,15 %.
Kommunens innlånskostnader har økt i tertial
som følge økt absolutt rentenivå, mens
kredittpremiene har falt svakt gjennom tertialet

bp (0,01%)



Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Administrasjonsav Camilla
Aarnes
delingen

Møtedato
26.10.2017

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 110/17 Avvikling av kommunale
heimevernsnemnder - Søgne
kommune

Vedtak/Oppfølging

Kommentar

Status

Søgne kommune avvikler den kommunale heimevernsnemnda fra 1. juli
2017.
Eksisterende heimevernsnemnd:
Medlemmer:
Helge Andersen (AP)
Oscar Lohne (H)
Varamedlemmer:
Bjørn Egeli (AP)
Henrik Sørensen (H)

Vedtak sendt FD og
Heimevernet. Kopi av
vedtaket til
medlemmer og
varamedlemmer i
nemnda

F

Vedtak oversendt
Kristiansand
kommune. Avtalen
signert

F

Vedtak oversendt
KBR

F

Vedtak oversendt
KBR

F

Tatt i forbindelse med
økonomiplan

F

Tatt i forbindelse med
økonomiplan

F

Tatt hensyn til i
møteplaner.

F

Sees i sammenheng
med Nye Kristiansand

F

Sees i sammenheng
med K3

F

i Søgne overføres i ny nemnd på distriktsnivå.

Administrasjonsav Camilla
Aarnes
delingen

26.10.2017

PS 113/17 Samarbeidsavtale - Overføring av
vigselsmyndighet til Kristiansand
kommune

Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå avtale om
vertskommunesamarbeid om kommunale vigsler etter ekteskapslovens §
12 slik det framgår av vedlagte avtaleutkast.
Avtalen inngås med hjemmel i Kommunelovens § 28-1 a og organiseres
etter kommunelovens § 28-1 b.
Samarbeidskommuner er Kristiansand, Søgne og Songdalen kommuner,
med Kristiansand kommune som vertskommune.
Avtalen gjelder fra 1.1.2018 og varer fram til etableringen av nye
Kristiansand 1.1.2020.

Teknisk
Teknisk

Oppvekst
Oppvekst
Økonomi

Økonomi

oppvekst

Torkjell
Tofte

26.10.2017

Torkjell
Tofte

26.10.2017

Jon
Wergeland

22.06.2017

Jon
Wergeland
Ståle
Øverland

22.06.2017

PS 66/17

15.12.2016

PS 92/16

Ståle
Øverland

15.12.2016

Jon
Wergeland

27.04.2017

PS 106/17 Oppdatering av selskapsavtalen for
Kristiansandsregionen brann og
redning IKS - KBR
PS 107/17 Saksfremlegg - Lokal forskrift om tilsyn
med bygninger og områder i Søgne
kommune
PS 66/17

PS 92/16

PS 39/17

Selskapsavtalen for Kristiansandsregionen brann og redning IKS - KBR
oppdateres/endres i tråd med saksfremstilling og vedlagte forslag til revidert
selskapsavtale.
Med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og
ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver § 13, 4.
ledd vedtar kommunestyret lokal forskrift om tilsyn med bygninger i Søgne
kommune datert 26.10.2017.
1. tertialrapport 2017 - Søgne
5.      Kommunestyret ber tjenesteutvalget forsøke å finne et system for
kommune
hvordan skolen skal driftes forutsigbart dersom det oppstå situasjoner med
elever som har behov for økt innsats.
1. tertialrapport 2017 - Søgne
6.      Kommunestyret ser behovet for å styrke barnevernet.
kommune
Administrasjonen utarbeider en sak om dette.
Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017- Repr. Lohne (H) ba om at følgende protokollføres:
20
For å sikre at evt. innkomne forslag etter at økonomiplan og
årsbudsjett har vært ute til offentlig ettersyn, bør kommunestyrets møte som
skal vedta økonomiplan og budsjett avvikles en rimelig tid etter at
høringsfristen er utløpt
Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017- Verbalforslag Familie- og barnevern 7.      Kommunestyret ber om at
20
arbeidet med å få etablert «familiens hus» i Søgne intensiveres vurderes
oppstart i løpet av 2018. Kommunestyret mener dette vil bidra til at enheter
som arbeider inn mot familier øker sitt tverrfaglige samarbeid.
Trafikksikkerhetsplan og trafikksikker Saken trukket for behandling i tjenesteutvalget.
kommune

Utkvittert kommunestyret

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Økonomi

Møtedato
26.10.2017

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 115/17 Tilskudd til rutekjøring fra Høllen til
Borøya og Ny-Hellesund 2017 og 1.
halvår 2018

Vedtak/Oppfølging

Svein
Resset

16.02.2017

PS 14/17

Samhandlingsreformen innen psykisk
helse- og rusfeltet

Status

Høllen båtruter tildeles kr 200 000 for helgekjøring/ferier resten av 2017. Det
bevilges kr 200 000 til helgekjøring og ferier resten av kontraktsperioden i
2018.
• Dersom det ikke kjøres helger og ferier faller støtten bort
• Beløpet utbetales etterskuddsvis via Akt sin avtale
• Inndekning gjøres fra disposisjonsfond

Helse og omsorg

Kommentar

Se sak 128/17,
23.11.17

Søgne kommune organiserer tjenesten Øyeblikkelig hjelp døgnplass (ØHD)
rettet mot psykisk helse- og rusområdet på samme måte som innen det
somatiske området. Hvilket er alternativ a) i saksutredningen.
Se Helse- og
omsorgsplan og
Evaluering av ØHD-tiltak og problemstillinger foretas etter et års tid.
tertialrapporter

F

F

Utviklingen og bruken av ØHD må forekomme i tertialrapportene.

Administrasjonsav Camilla
Aarnes
delingen

23.11.2017

Teknisk

24.05.2017

Teknisk

Helse- og omsorg

Torkjell
Tofte

Torkjell
Tofte

Svein
Resset

22.09.2016

26.05.2016

PS 125/17 Endring i reglement for godtgjørelse og Kommunestyret oppretteholder dagens reglement med endring av satser for Revidert reglement
pulisert på
regler for refusjon av økonomisk tap
møtegodtgjørelse som ikke inngår i fast godtgjørelse. Satsene økes ihht.
hjemmeside. Orientert
og dekning av utgifter for folkevalgte
forslaget.
internt i
organisasjonen
Interpellasjo Interpellasjon fra Fardal (H): Generelle Svar fra ordfører: "Jeg vil be administrasjonen se på situasjonen med
Revidering av
n
parkeringsforhold på Tangvall
korttidsplasser som nevnt i interpellasjonen og er positiv til å vurdere en
skiltvedtekter utsatt
endring her.
pga arbeidet med K3
Saken med revidering av skiltene er i gang og et eventuelt forslag til endring jmf sak PS 136/17 i
kommunestyret
vil blant annet måtte ut på høring til berørte instanser, slik som f eks
14.12.17
veivesen og politi osv. Jeg vil be om at rådmannen legger saken frem for
plan og miljøutvalget til behandling så snart som mulig "
Interpellasjo Gummigranulater i kunstgressbaner
1. Kommunestyret ber rådmannen legge fram en sak på hvor mye det vil
n
koste å gå over til miljø- og helsevennlig korkgranulat ved etterfylling og
nyetablering av kunstgressbaner.
Punkt 1 kultur. Punkt
2. Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide en handlingsplan for å
forhindre avrenning av forurensede gummigranulater fra kunstgressbaner til 2 ingeniørvesenet
vassdrag.

PS 38/16

Rapport vedr. heltidsprosjektet
(uønsket deltid) - enhet for institusjon
og enhet for hjemmetjenester - februar
2016

Jon
Wergeland

26.03.2015

PS 26/15

Kulturstrategi for Søgne kommune
2015 - 2022

F

UB

Kommunestyret tar rapport vedr. heltidsprosjektet til orientering, og er
fornøyd med at ulike tiltak i Søgne kommune, har virket og støtter arbeidet
med å få til felles kjøreregler fremover i forhold til heltidskultur i Søgne
kommune.
Prosjektet gått over i
Søgne kommune tar initiativ til samarbeid med Sørlandet sykehus og
drift
Songdalen kommune eller andre som har lykkes med dette for å jobbe
videre med alternative turnusordninger, der man også vurderer kvaliteten på
tjenesten. Arbeidet bør være ferdig i løpet av året og legges frem for
kommunestyret i desember

Oppvekst

F

1. Det igangsettes forarbeid med tanke på å få utgitt kulturhistorie for
Søgne.

Prioritert i
økonomiplan

F

F

Utkvittert kommunestyret

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Teknisk

Torkjell
Tofte

14.12.2017

Teknisk
Teknisk
Ordfører

Torkjell
Tofte

14.12.2017

Torkjell
Tofte

17.12.2015

Ordfører

25.01.2018

Rådmannen

Teknisk

28.09.2017

Torkjell
Tofte

25.02.2018

Saksnumm
Sakstittel
Vedtak/Oppfølging
er
PS 137/17 Årsbudsjett 2018, Økonomiplan 2018- 10. Kommunestyret innfører krav om grønne tak eller solceller på alle
2021
bygg som har 5 etasjer eller mer når dette ikke skaper større
bygningsmessige utfordringer og bygget har normalt gode
solforhold (gjelder solceller)

PS 137/17 Årsbudsjett 2018, Økonomiplan 2018- 7.      Kommunestyret ber om at det gjennomføres tiltak mot parkslirekne i
2021
Søgne i samarbeid med Songdalen og innenfor gjeldende budsjettmidler.

Kommentar
Orientert i PMU
21.03.18 om at
vedtaket må følges
opp i
reguleringsbestemmel
ser for hver enkelt
reguleringsplan.

F

Orientert i plan- og
miljøutvalget 24.01.18.

F

PS 113/15 Årsbudsjett 2016 - Økonomiplan 2016- Kommunestyret vedtar at midler til ny stilling i teknisk sektor, også skal
Omfang avklares i
2019
brukes til å øke satsingen på næringsutvikling og næringsrettede tiltak i
næringsråd
kommunen.
RS 1/18 Dom - Kristiansand Tingrett - 17081475TVI-KISA/29
Saken behandles i et ekstraordinært kommunestyremøte torsdag 01.02.18.
Møtet gjennomført
PS 103/17 Ny politisk og administrativ
styringsmodell for Knutepunkt
Sørlandet/ Region Kristiansand

PS 13/18

Eierskapsmelding for Agder Energi

Status

F

F

1. Kommunestyret godkjenner at navn på det interkommunale samarbeidet
mellom kommunene Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen,
Søgne og Vennesla endres fra Knutepunkt Sørlandet til Region
Kristiansand med virkning fra 01.01.18.
2. Kommunestyret godkjenner den politiske og administrative styringsKopi av vedtak sendt
modellen som fremkommer av saksfremlegg
til Kristiansand
3. Kommunestyret godkjenner ny modell for grunnfinansiering av
samarbeidet fra 2018 ved at hver kommune bidrar med 50% lik andel og
50% som baseres på folketall.
4. Kommunestyret godkjenner nye vedtekter for Region Kristiansand, med
virkning fra 01.01.18.

F

Formannskapet ba i
møte 14.02.18
administrasjonen om
at det utarbeides et
skriv som
eierrepresentanten
kan ta med seg på
eiermøtet 2. mars

F

Søgne kommune vedtar eierskapsmeldingen slik denne foreligger etter
eiermøte 01.12.2017.

Utkvittert kommunestyret

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Administrasjonsav Camilla
Aarnes
delingen

Møtedato
23.11.2017

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 124/17 Suppleringsvalg - medlem og ny
nestleder i tjenesteutvalget

Vedtak/Oppfølging

Kommentar

Status

Som nytt medlem av tjenesteutvalget fra og med 1. desember 2017 og ut
valgperioden (31.12.2019) velges:
• Kristin Soltveit Upsal (AP)
Som nestleder av tjenesteutvalget av tjenesteutvalget fra og med 1.
desember 2017 og ut valgperioden (31.12.2019) velges:
• Heidi Johansen (AP)
Som nytt varamedlem av tjenesteutvalget for FRP fra og med 1. desember
2017 og ut valgperioden (31.12.2019) velges:
• Gry Vibeke Aga Stubstad (FRP)

Folkevalgte varslet om
vedtak

F

Som nytt varamedlem av tjenesteutvalget for Høyre ra og med 1. desember
2017 og ut valgperioden (31.12.2019) velges:
• Cecilie Sangvik (H)
Som nye varamedlemmer av tjenesteutvalget for felleslisten AP/venstre fra
og med 1. desember 2017 og ut valgperioden (31.12.2019) velges:
• Elin Kristensen (AP)
• Audun Øvrebø (AP)

Administrasjonsav Camilla
Aarnes
delingen

23.11.2017

Administrasjonsav Camilla
Aarnes
delingen

23.11.2017

Oppvekst

Oppvekst

Jon
Wergeland

Jon
Wergeland

Administrasjonsav Gustav
Skretting
delingen

15.12.2016

15.12.2016

14.12.2017

PS 123/17 Behandling av søknad om fritak fra
tjenesteutvalget ut valgperioden Aslaug Bakke
PS 122/17 Behandling
Søknad om permisjon fra folkevalgte v
erv fra 01.11.17 - 01.07.18 - Charlotte
Hansen Søyland

Aslaug Bakke innvilges permisjon fra sitt verv i tjenesteutvalget fra 01.12.17
Folkevalgt varslet om
og ut valgperioden, det vil si 31.12.19.
vedtak

PS 94/16

5.
Tjenesteutvalget mener det er behov for en raskest mulig avklaring med
tanke på fremtidige idrettsanlegg på Tangvall.

PS 94/16

Rullering av idrettens
handlingsprogram 2017-2020

Rullering av idrettens
handlingsprogram 2017-2020

F

Charlotte Hansen Søyland innvilges permisjon fra sine politiske verv i
perioden 01.11.17-01.07.18.
Representantens faste godtgjørelse stanses i permisjonsperioden og
utbetales til 1. vararepresentant fra FRP i kommunestyret og
tjenesteutvalget, Tom Jørgensen.

8.
Idrettsrådets representant deltar i planarbeidet vedrørende detaljregulering
av nytt skolesenter på Tangvall.

PS 137/17 Årsbudsjett 2018, Økonomiplan 2018- 13. Kommunestyret ber kommunen om å erstatte reiser til møter med
2021
nettmøter o.l. så langt det er mulig.

Folkevalgt og lønn
varslet om vedtak

F

Er drøftet med
idrettsrådet - Jobbes
med iforbindelse med
etablering av
skolsenter

UB

Er drøftet med
idrettsrådet - har vært
involvert i arbeidet

F

Det er lagt til rette for
nettmøter i møterom.
Enhetsledere orientert

F

Utkvittert kommunestyret

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Administrasjonsav Gustav
Skretting
delingen

Møtedato
28.09.2017

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 101/17 Saksfremlegg - Invitasjon til å delta i
prosjektet: Fornying og utvikling av
lokaldemokratiet i kommuner med
vedtak om sammenslåing

Vedtak/Oppfølging

Økonomi

Økonomi

Ståle
Øverland

15.12.2016

Ståle
Øverland

15.12.2016

Børre
Andreasse
n

15.12.2016

Administrasjonsav Gustav
Skretting
delingen

27.04.2017

Økonomi

15.12.2016

Teknisk
Oppvekst

Teknisk

Ståle
Øverland

Torkjell
Tofte

17.12.2015

Jon
Wergeland

26.03.2015

26.10.2017

PS 92/16

PS 92/16

PS 92/16

PS 43/17

PS 92/16

FO 1/17

Brev sendt til KMD

Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017- Verbalforslag Gebyrer:9.      Rådmannen bes om å fremlegge en sak der det Behandlet i
kommunestyret
20
gis en oversikt over leieforhold og leieinntekter på kommunal grunn.
23.11.17, sak
PS120/17
Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017- Verbalforslag Kommunikasjon og trafikksikkerhet: 11.   Det bes om å utrede Behandlet i
formannskapet
20
en sak om hvordan mobil- og bredbåndsdekningen i kommunen kan
18.10.17 sak PS
forbedres
87/17
Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017- Vebalforslag Klima og miljø: 12.   Rådmannen bes å vurdere om kommunen Vurdert ved vedtak av
planprogram for
20
har de nødvendige ressursene til å oppnå nasjonale miljø og
revisjon av
klimamålsetninger i arbeidet med rulleringen av kommuneplanen.
kommuneplanen,
formannskapet
10.05.17 (PS 45/17)
Revidering av Søgne kommunes
Behandling av saken utsettes.
Vedtatt i KS 15.02.18
varslingsrutiner
PS 23/18 Revisjon
av varslingsrutiner i
Søgne kommune
Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017- Verbalforslag Felles skole: 8.      Det foretas en kartlegging om skolene er
20
riktig budsjettert i forhold til faglige og sosiale utfordringer blant enkeltelever.
Avklart budsjett 2018
Det etableres fra 2018 en post under felles skole, der skolene kan tildeles
ytterligere midler dersom oppvekstkontoret mener dette er hensiktsmessig.

PS 113/15 Årsbudsjett 2016 - Økonomiplan 2016- Stimulere utviklingen av nye muligheter innen primærnæringer
2019
PS 26/15

Kulturstrategi for Søgne kommune
2015 - 2030

Interpellasjon om klimatilpasning i
Søgne kommune - unngå hendelser
som følger av ekstremvær og flom i
framtiden

Status

Søgne kommune takker ja til invitasjonen fra Kommunal- og
moderniseringsdepartementet om å delta i et nytt toårig prosjekt for å utvikle
lokaldemokratiet.
Samlinger i forbindelse med fornying og utvikling av lokaldemokratiet
organiseres av Rådmann for å kunne forvalte felleskapets midler på en best
mulig måte.

Økonomi

Kommentar

Tas med inn i arbeidet
med Nye Kristiansand

5. Tjenesteutvalget vedtar å nedsette en arbeidsgruppe til å se på
mulighetene for å utvikle krigsfortet i Ny-Hellesund til et krigshistorisk
museum. Arbeidsgruppen får også i oppgave å henvende seg til næringsliv, Arbeidet igangsatt
fylkeskommune, organisasjoner, stiftelser og andre med tanke på å få til et
samarbeid.
Arbeides kontinuerlig
med forholdet i
beredskaps- arbeidet.

F

F

F

F

F

F

UB

UB

F

Utkvittert kommunestyret

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Teknisk

Torkjell
Tofte

27.10.2016

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 81/16 Hovedplan avløp og vannmiljø 20132025 - statusrapport og revidert
handlingsplan

Vedtak/Oppfølging

Kommentar

Status

Kommunestyret vedtar revidert handlingsplan for Hovedplan avløp og
vannmiljø som vist i vedlegg 3. Kostnadene dekkes over avløpsgebyrene
etter selvkostprinsippet.
Endringer vedtatt i kommunestyret 27.10.16
Avløpsforskrift side 24-69
Søgne kommune er delt inn i 4 soner som setter krav til anlegg.
• Kommunestyret ber administrasjonen oppdaterte sonekart og hvilke
anlegg som kreves
• Dette bør snarest harmoniseres med omkringliggende kommuner

F

Rådmannen bes ved neste revidering av planen foreslå løsning for tømming
av avløp fra fritidsbåter og bobiler i tråd med forurensingsloven § 26
Avløpsplanen rettes m h t dette.
Området Lastad –Ålo punkt 19 (Tiltak) fremskyndes til 2017

Teknisk

Ordfører
Teknisk

Torkjell
Tofte

Ordfører

Torkjell
Tofte

Administrasjonsav Gustav
Skretting
delingen

24.11.2016

15.12.2016

15.12.2016

26.01.2017

88/16

PS 96/16

PS 94/16

PS 6/17

Kommunale gebyrer og priser for 2017 Repr. Reisvoll (H) ba om at følgende ble protokollført:
som forvaltes av ingeniørvesenet Ved fremlegging av priser for 2018 skal det fremlegges regnskap for
Vann, avløp, renovasjon,
kommunale båtplasser i Solta.
slamtømming, leie, parkering mv
Saksfremlegg - Delegasjonsreglement Det settets ned en arbeidsgruppe bestående av gruppeledere og juridisk
Søgne kommune
rådgiver i kommunen Jahn Arild Stray. Ordføreren kaller inn til første møte i
gruppa, som vil vurdere endringer på nyåret 2017.
Rullering av idrettens
9.
handlingsprogram 2017-2020
Tjenesteutvalget ber rådmannen utrede mulighet for å lage tursti evt.
trappetrinn («sherpasti») fra fotballbane og opp til «søgneskiltet» på
Randsheia.
Lokal forskrift om åpningstider for
serveringssteder i Søgne

Kommunestyret vedtar 24 timers åpningstid for serveringssteder uten
skjenkebevilling i Søgne kommune. Serveringssteder med skjenkebevilling
må holdes lukket fra kl. 02.30 til 08.00.

F

UB

F

F

Virkningen vurderes etter 1år.

Oppvekst

Jon
Wergeland

30.03.2017

PS 28/17

Elevombudet - Årsrapport 2016 og
handlingsplan 2017

Kommunestyret tar elevombudets årsrapport 2016 og handlingsplan 2017 til
orientering
Tjenesteutvalget ber administrasjonen vurdere rapportens anbefalinger og
gi tilbakemeldinger til utvalget.

F

Utkvittert kommunestyret

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Rådmannen

Jan Arild
Stray

30.03.2017

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 29/17 Ekspropriasjon til gjennomføring av
reguleringsplan for Gamle Lundevei
Øst

Vedtak/Oppfølging

Kommentar

Status

1. For gjennomføring av reguleringsplanen for Gamle Lundevei Øst (planid
201217) vedtar kommunestyret å ekspropriere rettighet til å anlegge fortau
over GB 71/8 i Søgne.
2. Til fastsettelse av erstatningen begjærer kommunen snarest mulig rettslig
skjønn.

F

3. Etter som anleggelse av fortau har stor betydning for trafikksikkerheten i
området, vedtar kommunestyret å søke Fylkesmannen i Aust- og VestAgder om samtykke til forhåndstiltredelse.

Teknisk

Torkjell
Tofte

30.03.2017

PS 25/17

Saksfremlegg - sak fra kontrollutvalget
- Melding om vedtak sak 11/17,
Rapport fra selskapskontroll med
Kristiansandsregionen brann

Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll med Kristiansandsregionen
brann og redning IKS og forvaltningsrevisjon av feieravdelingen til
orientering, og ber om at følgende tiltak gjennomføres basert på de
vurderingene revisjonen har gjort i selskapskontrollen av KBR og i
forvaltningsrevisjonen av feieravdelingen:
• Oppfølging av eierskap i samsvar med eierskapsmeldinger og eierstrategi
• Utarbeidelse av etiske retningslinjer og instrukser for styret og daglig leder
• Delegasjonsvedtak i samsvar med anbefaling fra DSB
• Opprettelse av felles klageorgan
• Oppdatering av selskapsavtalen
• Styrket begrunnelse i vedtak om fyringsforbud
• Utarbeide skriftlige rutiner for feiing og tilsyn
• Revidering av rutinene for risikokartlegging, som grunnlag for fastsetting
av feie- og tilsynsbehov, til ny forskrift om brannforebygging, der
minimumsintervallet for feiing og tilsyn med fyringsanlegg er tatt bort.

F

Rådmannen bes dokumentere gjennomføring av tiltakene skriftlig til
kontrollutvalget senest innen 15. september 2017.

Ordfører

Ordfører

24.05.2017

PS 46/17

Likestilling - og mangfoldmelding 2016 Kommunestyret vedtar likestilling og mangfoldsmelding 2016.
Repr. Henriksen (AP) ba om at følgende ble protokollert:
Ordfører utfordres til å invitere likestillingssenteret til å ha en forelesning for
kommunestyret om hva forskningen sier om gevinstene med mangfold og
likestilling og hva som gjør at en lykkes.
Vedtak:

Teknisk

Teknisk

Torkjell
Tofte

24.05.2017

Torkjell
Tofte

24.05.2017

Interpellasjo Interpellasjon fra Monstad (MDG) og
n
Løchen (H): mulighet til å levere
søppel i en låsbar container i Høllen
Interpellasjo Interpellasjon fra Kjær (SV): Brøyting
n
av busslommene på Try

Svar fra ordfører: Ordføreren støtter forslaget om å få en sak om dette opp i
formannskapet. Jeg vil derfor be administrasjonen utrede løsninger for slik
avfallsinnsamling nærmere og fremme en sak til politisk behandling så fort
som mulig.
Svar fra ordfører: "Jeg vil be rådmannen følge opp denne saken videre slik
at ansvarsforholdene rundt brøyting og strøing av busslommene på Try blir
avklart så fort som mulig."

F

F

F

Utkvittert kommunestyret

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Saksnumm
Sakstittel
er
PS 96/17 Godkjenning av protokoll fra møte i
kommunestyret 31.08.17

Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Administrasjonsav
delingen
Administrasjonsav
delingen
Administrasjonsav
delingen

Camilla
Aarnes

28.09.2017

Camilla
Aarnes

28.09.2017

PS 97/17

Referatsaker kommunestyret 31.08.17 Kommunestyret tar referatsakene til orientering

Camilla
Aarnes

28.09.2017

RS 15/17

Protokoll fra ekstraordinær
generalforsamling i Varodd AS
25.08.17
Endringer i ekteskapsloven.
Kommunale vigsler fra 1.1.2018.

Administrasjonsav Gustav
Skretting
delingen

28.09.2017

PS 99/17

Vedtak/Oppfølging
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte i kommunestyret 31.08.17.

Kommentar

Status
F
F

Ingen merknader
F
1. I forbindelse med overføring av vigselsmyndighet til kommunen jfr. ny
ekteskapslov § 12 a, innleder Søgne kommune forhandlinger med
Kristiansand og Songdalen kommuner med mål å inngå avtale om
interkommunalt samarbeid om kommunale vigsler etter
vertskommunemodellen (KL § 28-1a) fra og med 1.1.2018.
2. Avtalen inngås innen rammen av de økonomiske overføringene fra
Staten til kommunen i statsbudsjettet.

F

3. Forutsatt inngåelse av vertskommunesamarbeid, delegeres
vigselsmyndigheten etter ny ekteskapslov § 12 b til Kristiansand kommune
(se vedtakets pkt. 1).
4. Avtalen om vertskommunesamarbeid godkjennes av kommunestyret.

Administrasjonsav Gustav
Skretting
delingen
Helse og omsorg Svein
Teknisk

Teknisk

Teknisk
Administrasjonsav
delingen
Administrasjonsav
delingen
Administrasjonsav
delingen
Administrasjonsav
delingen

Resset
Torkjell
Tofte

28.09.2017

PS 100/17 Deltakelse i styrevervregisteret

Søgne kommune slutter seg til KS styrevervregister.

28.09.2017

PS 102/17 Helse- og omsorgsplan 2017-2030

Behandling av saken utsettes.

28.09.2017

RS 14/17

RS 16/17

Protokoller fra generalforsamling • Kort orientering ved kommunalsjef for teknisk , Torkjell Tofte om status i
Avfall Sør AS og Avfall Sør Holding AS forbindelse med RenoNordens konkurs
og protokoll fra selskapsmøte i
Renovasjonsselskapet for
Kristiansandsregionen DA - mandag
12. juni 2017
Særutskrift Godkjenning av festeavtale Ingen merknader
mellom Stiftelsen Langenes
arbeidskirke og Søgne kommune

Torkjell
Tofte

28.09.2017

Torkjell
Tofte

28.09.2017

Camilla
Aarnes

26.10.2017

PS 104/17 Godkjenning av protokoll fra møte i
kommunestyret 28.09.17

Camilla
Aarnes

26.10.2017

PS 105/17 Referatsaker kommunestyret 26.10.17 Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

Camilla
Aarnes

26.10.2017

RS 17/17

Valgstyrets møtebok - 11. september

Ingen merknader

Camilla
Aarnes

26.10.2017

RS 18/17

Melding om vedtak i sak 26/17 Orientering ved rådmann knyttet til
uklarheter til 10-faktorundersøkelsen

Ingen merknader

PS 98/17

Sluttbehandling - Detaljregulering for I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljregulering for
Svanevågen (Borøya), Plan ID 201404 Svanevågen (Borøya), plan ID 201404 (vedlegg 1-3).
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 28.09.17.

F
F

F

F

F
F
F
F
F

Utkvittert kommunestyret

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Oppvekst

Jon
Wergeland

26.10.2017

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 114/17 UTARBEIDELSE AV
KULTURHISTORIE FOR SØGNE

Vedtak/Oppfølging

Kommentar

Status

Kommunestyret 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.

F

Prosjektet skal fullfinansieres før det igangsettes.
Beløpet finansieres fra disposisjonsfondet.

Rådmannen

26.10.2017

PS 111/17 Eiendomsskatt- søknad om utsatt
gjennomføring av omtaksering

1. Søgne kommune søker Kommunal- og moderniseringsdepartementet om
frist til 2022 for å gjøre nytt takstgrunnlag gjeldende.
2. Takstgrunnlag fra 2009 med endringer gjort ved løpende taksering for
nye og endrede eiendommer benyttes i overgangsperioden.
3. I perioden fram mot 01.01 2020 foretas nødvendig forberedelse for
omtaksering av en ny sammenslått kommune, herunder;
-etablering av prosjektgruppe for administreringen av omtaksering,
-anskaffelse av matrikkelanalyse,
-valg av takseringsmodell,
-eventuell bestemmelse om at bunnfradrag skal benyttes,
-anskaffelse og implementering av fagsystem,
-utarbeidelse av konkurransegrunnlag og anskaffelse av
takseringstjenester.
4. Søgne Kommune gir Fellesnemda (Søgne, Songdalen og Kristiansand)
fullmakt til å følge opp prosessen etter vedtak i Kommunestyret.

F

Utkvittert kommunestyret

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Teknisk

Torkjell
Tofte

26.10.2017

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 108/17 Nye veinormal for Søgne kommune vedtak

Vedtak/Oppfølging

Kommentar

Status

Vedlagt veinormal for Søgne kommune vedtas med følgende endringer:
1. Skråninger og siktarealer mot natur
Ved jordkledning og tilsåing benyttes stedlige, næringsfattige
avgravingsmasser (toppmasser) i 5- 10 cm tykkelse. Tilsåing med
naturfrøblanding som er årvis og frør seg selv.

2. Rabatter med gress i bydeler og ved samleveier
Ved etablering benyttes lett mineraljord-dominert vekstjord i 10 cm tykkelse
over drenerende underlag. Tilsåing med naturfrøblanding som er årvis og
frør seg selv.

3. Rabatter med gress i sentrumsområder
Ved etablering, benyttes vekstjord; moldholdig mineraljord, i tykkelse 20 cm
over 20 cm rotvennlig undergrunnslag. Tilsåing med naturfrøblanding som
er årvis og frør seg selv.
4. Frø fra villblomster til midtrabatter bør være av stedlige, lavtvoksende
arter som krever lite slåing og vedlikehold.

F

Utkvittert kommunestyret

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Teknisk

Torkjell
Tofte

26.10.2017

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 109/17 Sluttbehandling - detaljregulering for
Nordre Kalsnes - Plan ID 201108

Vedtak/Oppfølging

Kommentar

Status

1. Detaljreguleringsplanen for Nordre Kalsnes – Plan ID 201108 vedtas med
endringer innarbeidet i revidert plankart og bestemmelser med følgende
tilleggspunkt:
Bestemmelse 2.3 endres slik at parkeringsareal på 18 m2 per boenhet
innarbeides i tillatt bruksareal (maks BRA) for fritidsboligene som kan ha
parkering på egen tomt. Det presiseres i bestemmelsen at parkering inngår i
maks BRA, men at arealene til parkering ikke kan benyttes til bebyggelse.
2. Disposisjonsplan for Nordre Kalsnes – Plan ID 19711129 oppheves.
3. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle eventuelle
klager på vedtaket av planen som underinstans.
Før planen endelig vedtas, endres følgende i planbestemmelsene:

F

Bestemmelse punkt 2.2 garasjer (bolig):
Garasje: Garasje kan oppføres med maks 50 m2 BRA. Garasje skal
tilpasses bolig med tanke på takvinkel og takform. Mønehøyde: Maks 5,5
meter Gesimshøyde: Maks 3 meter (gjelder både saltak og flatt tak / pulttak)
Denne endres til:
Garasje kan oppføres med maks 50 m2 BRA. Garasje skal tilpasses bolig
med tanke på takvinkel og takform. Mønehøyde: Maks 5,5 meter
Gesimshøyde: Maks 3 meter for saltak. For flatt tak/ pulttak endres
bestemmelse om gesimshøyde til 3,3

Økonomi
Administrasjonsav
delingen
Administrasjonsav
delingen
Administrasjonsav
delingen

Begrunnelse:
Planforslaget åpner for garasjer med makshøyde på 5,5 meter (saltak).
2. tertialrapport 2017 for Søgne kommune tas til orientering.
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 26. oktober 2017.

26.10.2017
23.11.2017

PS 112/17 2. tertialrapport - Søgne kommune
PS 116/17 Godkjenning av protokoll fra møte i
kommunestyret 26.10.17

Camilla
Aarnes

23.11.2017

PS 117/17 Referatsaker kommunestyret 23.
november 2017

Kommunestyret tar referatsakene til orientering

Camilla
Aarnes

23.11.2017

RS 20/17

Ingen merknader

Camilla
Aarnes

Lokaldemokratiundersøkelsen 2017 Søgne kommune

F
F
F
F

Utkvittert kommunestyret

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Helse- og omsorg

Svein
Resset

23.11.2017

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 127/17 Helse- og omsorgsplan 2017-2030

Vedtak/Oppfølging

Kommentar

Status

Ny helse- og omsorgsplan 2017-2030 vedtas slik den presenteres i
saksframlegget, med følgende tillegg/endringer:
Enkeltpersoner må i fremtiden ta større ansvar for egen helse, og
tjenestene skal understøtte brukernes egne ressurser og muligheter.
Eldrerådets forslag tas med videre.
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner revideres og det skal henvises til
den planen i helse- og omsorgsplanen.
Pkt. 2.2 i planen: Verdighetsgarantien trådte i kraft 1.1.11 man
implementerer denne i planen. Det settes fokus på: Tilbudet til eldre skal
innrettes i respekt for den enkeltes selvbestemmelsesrett, egenverdi og
livsførsel og sikre at medisinsk behov blir ivaretatt. Den enkelte skal ha
riktig og ansvarlig boform. Eldre på institusjon skal ha enerom

F

Pkt. 3 i planen: Demensplanen skal være gjennomført innen 2020- målet
med demensplanen er å skape et mer demensvennlig samfunn, det vil si
integrere personer med demens i fellesskapet. Øke kunnskapen om
demensutfordringer.
Både innbyggere og kommunen kan kjøpe private tjenestetilbud der dette
gir forsvarlige og hensiktsmessige tjenester.
Private tjenester skal ikke erstatte kommunale ansatte uten politisk
behandling. Private tjenester kan ytes som et tillegg til dagens kommunale
tjenester
Avtalen om private som innebærer outsourcing helt eller delvis av dagens
kommunale tjenester skal ikke inngås uten forutgående politisk behandling

Teknisk
Teknisk

Teknisk
Teknisk

Torkjell
Tofte
Torkjell
Tofte

23.11.2017

Vedtatt Handlingsprogram for fylkesvei
2018 - 2021
PS 118/17 Revidert forskrift for husholdningsavfall
i Kristiansand, Songdalen, Søgne og
Vennesla - behandling etter høring

Ingen merknader

Torkjell
Tofte
Torkjell
Tofte

23.11.2017

PS 119/17 Revidert avfallsteknisk norm

Søgne kommune vedtar forslaget til Avfallsteknisk norm.

23.11.2017

PS 120/17 Utleie av kommunal grunn til flyttbare
boder, vogner - priser og regler

1. Priser vedr. leie av plasser vedtas i henhold til sakens tabell 1. Priser
reguleres årlig etter KPI.
2. Retningslinjer vedr. leie av plasser vedtas i henhold til vedlegg 1.
3. Alle tidligere vedtatt regler og priser ift slik utleie erstattes med dette av
overstående nye regler og priser.

23.11.2017

RS 19/17

Kommunestyret vedtar revidert forskrift for husholdningsavfall i
Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla med ikrafttredelse fra 1.1
2018.

F

F

F

F

Utkvittert kommunestyret

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Teknisk

Torkjell
Tofte

23.11.2017

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 126/17 Ekspropriasjon for gjennomføring av
Detaljregulering for del av
Nodenesveien - Pålsnesveien - erverv
av grunn til bygging av fortau langs FV
169, Nodenesveien

Vedtak/Oppfølging

Kommentar

Status

For gjennomføring av «Detaljregulering for del av Nodenesveien og
Pålsnesveien
(planid.nr. 201302) vedtar kommunestyret i medhold av pbl. §16-2 å
ekspropriere grunn og rettigheter for bygging av fortau fra følgende
eiendommer:
• GB 15/17 ca 169 m² permanent erverv og ca 529 m² midlertidig beslag
• GB 15/19 ca 780 m² permanent erverv og ca 314 m² midlertidig beslag
F
Til fastsettelse av erstatningen begjærer kommunen snarest mulig rettslig
skjønn.
Etter som bygging av fortau langs FV 169 har stor betydning for
trafikksikkerheten i det aktuelle området, vedtar kommunestyret å søke
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder om samtykke til forhåndstiltredelse, jfr
oreigl. §25.

Økonomi

Bente
Steinstad

23.11.2017

PS 121/17 Regulering av festeavgiften på
kirkegårdene i Søgne kommune

Festeavgiften for gravsted i Søgne kommune økes fra kr. 113,- pr. år til kr.
150,- pr. år.
Økningen gjøres gjeldende fra 01.01.2018.
F
Satsen justeres hvert år pr. 01.01 tilsvarende endringen i SSB’s
konsumprisindeks.

Økonomi

Børre
Andreasse
n

23.11.2017

PS 128/17 Rutekjøring fra Høllen til Borøya og Ny- Fremlagt forslag til kjøreplan på røde dager ansees som tilfredsstillende i
Hellesund, avklaring i forbindelse med forhold til vedtak i kommunestyret den 26.10.17 under forutsetning av at de
tilskudd
kjører påsken og kristihimmelfartsdag. Støtten opprettholdes og utbetales
etterskuddsvis pr måned i avtaleperioden.
F
• Det skal være oppmøteplikt for sjåfør i Høllen iht til rutetabell.
• Dersom det er is i kjøreruten, skal det kjøres.

Administrasjonsav Camilla
Aarnes
delingen

14.12.2017

PS 129/17 Godkjenning av protokoll fra møte i
kommunestyret 23.11.17

Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 23.11.17.
F

Utkvittert kommunestyret

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Administrasjonsav Camilla
Aarnes
delingen

Møtedato
14.12.2017

Saksnumm
Sakstittel
Vedtak/Oppfølging
er
PS 130/17 Referatsaker kommunestyret 14.12.17 Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

Kommentar

Status

F

Administrasjonsav Camilla
Aarnes
delingen
Helse- og omsorg Svein
Resset

14.12.2017

RS 24/17

Melding om vedtak sak 40/17 - Møteog arbeidsplan for 2018

Ingen merknader

14.12.2017

PS 137/17 Årsbudsjett 2018, Økonomiplan 2018- Aktivitetsmidler, felles helse og omsorg:
2021
Flertallet mener det er viktig med en økt satsing på aktiviteter for eldre og
syke. Vi setter derfor av 200.000 til budsjettpost Felles helse og omsorg.
Midlene skal gå til å øke aktiviteten for beboere på institusjon, brukere av
dagsenter eller lignende.

Kommunalsjef fordeler midlene i samarbeid med aktuelle enhetsledere
og orienterer tjenesteutvalget.

F

Arbeidet igangsatt

UB

Utkvittert kommunestyret

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Helse- og omsorg

Svein
Resset

14.12.2017

Saksnumm
Sakstittel
Vedtak/Oppfølging
Kommentar
er
PS 137/17 Årsbudsjett 2018, Økonomiplan 2018- Prosjekt, bedre norskopplæring:
2021
Det igangsettes et nytt prosjekt, der økt norskferdigheter blant flyktninger er
målet. Dette prosjektet finansieres blant annet med halvparten av midlene
som er foreslått avsatt til økt sosialhjelp til flyktninger. Flertallet har merket
seg en økning på sosialbudsjettet til flyktninger de senere år, og
tjenesteutvalget er blitt orientert om flere som har store utfordringer med å
få lære seg norsk på en slik måte, at integreringen bedres ved å komme i
studie, eller arbeid. Det er en forutsetning å kunne snakke og skrive norsk,
dersom integreringen skal være mest mulig vellykket.

Status

Prosjektet styres av kvalifiseringsenheten, i tett samarbeid med andre
aktuelle enheter som helse, livsmestring, nav og i oppvekst. Prosjektet
går over to år. Det rapporteres jevnlig til tjenesteutvalget.
Arbeidet igangsatt

Helse- og omsorg

Svein
Resset

14.12.2017

PS 137/17 Årsbudsjett 2018, Økonomiplan 2018- NAV, prosjekt med sommerjobb til ungdom
2021
Det foreslås et sommerjobbprosjekt gjennom NAV for ungdom under 18 år.
Frafallet i den videregående skolen er fortsatt høyt, og dette kan være et av
flere tiltak som kan medføre at ungdom som eksempelvis er droppet ut av
Orienteres om i
skolen kan få innpass i arbeidslivet.
budsjettseminar i juni

UB

F

NAV rapporterer til tjenesteutvalget om prosjektet.
Helse- og omsorg

Oppvekst

Svein
Resset

14.12.2017

Jon
Wergeland

14.12.2017

PS 137/17 Årsbudsjett 2018, Økonomiplan 2018- 14. Kommunestyret ber om at aktivitet/jobbtilbud økes for rusavhengige
2021
(både i aktiv rus og tidligere rusavhengige), for personer med psykiske
helseutfordringer og personer med andre funksjonsnedsettelser
RS 21/17

Status Nærpolitireformen i Agder
politidistrikt

Ingen merknader

Arbeidet igangsatt

UB

F

Utkvittert kommunestyret

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Oppvekst

Jon
Wergeland

14.12.2017

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 133/17 Rom- og funksjonsprogram for nye
skoler på Tangvall

Vedtak/Oppfølging

Kommentar

Status

Vedtak:
Rom- og funksjonsprogrammet for nye skoler på Tangvall legges til grunn
for det videre arbeidet med fellesarealer og ungdomsskolens eksklusive
arealer.
F
1. Skole- og kultursenteret legger til rette for et inkluderende læringsmiljø
med aktiv bruk av utforskende og konkret læring.
2. I planlegging av nye skolebygninger på Tangvall, skal det i størst mulig
grad legges vekt på at bygninger blir «klima- og energinøytrale».

Oppvekst

Oppvekst

Jon
Wergeland

Jon
Wergeland

14.12.2017

14.12.2017

PS 134/17 Evaluering av ordningen med
elevombud i Søgne

PS 135/17 Rullering av idrettens
handlingsprogram 2018-2021

• Stillingen økes til 60%
• Stillingen gjøres fast
• Administrasjonen ser nærmere på grensesnittet mellom elevombudets
arbeidsmandat på den
ene siden og det administrative faglige ansvarsområdet i de kommunale
tjenestene på den
andre siden. Det fremmes en sak til formannskapet

F

1.Kommunestyret slutter seg til forslaget til handlingsprogram 2018-2021 for idrettsanlegg i
Søgne ( med rettelser) hva angår ordinære anlegg og nærmiljøanlegg som ønskes realisert,
samt prioriteringsrekkefølgen av disse.
2.Kommunestyret yter følgende idrettsplantilskudd for 2018:
Rehabilitering av kunstgressbane 1 kr 1.939.000 (gjentatt fra 2017)
Skytebane 100 m med standplass kr 200.000 (gjentatt fra 2017)
Skytebane 200 m med standplass kr 200.000 (gjentatt fra 2017)
Skytterklubbhus kr 400.000 (gjentatt fra 2017)
3.Kommunestyret ber om at fylkeskommunen utbetaler spillemidler (oppgitt i ca kr beløp) til
Søgne for 2018 i denne prioriterte rekkefølgen:
Ordinære anlegg:
1. Rehabilitering ventilasjonsanlegg Nygårdshallen kr 623.000.
2. Rehabilitering kunstgressbane1 kr 1.000.000.
3. Idrettshall Lunde kr 5.500.000.
4. Sosialt rom Lundehallen kr 400.000.
5. Skytebane 100 m kr 515.000.
6. Skytebane 200 m kr 515.000.
7. Skytterklubbhus kr 1.057.000.
8. Toalett Kjellandsheia velforening kr 169.000.
9. Via Ferrata kr 154.000.
10. Ny sti til Rannesheia (Søgne skiltet) 2019. Søkes spillemidler og forutsetter godkjenning
fra grunneiere.
Nærmiljøanlegg:
1. Tauaktivitetsanlegg kr 268.000.
2. 11 stk. skoleanlegg til sammen kr 2.134.000.
3. Sandvolleyballbane Kjellandsheia velforening kr 85.000.
4.Når det gis kommunale tilskudd til lag og foreninger som bygger sine egne anlegg, skal det
kommunale tilskuddet ses i sammenheng

F

Utkvittert kommunestyret

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Oppvekst

Jon
Wergeland

14.12.2017

Saksnumm
Sakstittel
Vedtak/Oppfølging
Kommentar
er
PS 137/17 Årsbudsjett 2018, Økonomiplan 2018- Reversere kutt i skole/Felles skole:
2021
De siste årene har Søgne kommune satset mye på skole, skolehelse og tett
oppfølging. At kommunen ligger litt over sammenlignbare kommuner ved
bruk av midler i skole, kan blant annet sees i sammenheng med blant annet
flere private skoleplasser enn de nevnte kommunene. Vi viser her til den
foreslåtte økningen til spesialundervisning i private skoler, som ligger inne i
budsjettet. Å redusere budsjettene til skolene mener vi er et uheldig signal.

Status

UB

I tillegg settes det av 500.000 som tildeles budsjettpost Felles skole.
Tjenesteutvalget bes om å få utredet en sak med flere alternativer å
fordele midlene på.
Oppvekst

Jon
Wergeland

14.12.2017

PS 137/17 Årsbudsjett 2018, Økonomiplan 2018- Søgne barne og ungdomsteater, satsing på kultur:
2021
I forslaget ligger det en økning til kulturenheten med til sammen 400.000.
Av disse midlene er 100.000 øremerket kulturskolen slik at det kan satses
videre på Søgne barne- og ungdomsteater. Konsekvensen ved å ikke tilføre
disse midlene kan være nedleggelse, eller et dårligere tilbud.
I tillegg styrkes enheten med 300.000 i frie midler, men det er ønskelig at
midlene går til frivillighet, aktiviteter, barn og unge, og eventuelle driftsmidler
knyttet til nytt bygdemuseum.

F

Tjenesteutvalget bes om å bli orientert om hvordan økningen disponeres

Oppvekst

Jon
Wergeland

14.12.2017

PS 137/17 Årsbudsjett 2018, Økonomiplan 2018- Barnevern:
2021
Barnevernet økes med ytterlig 500.000 kr. Det er ønskelig at midlene i
størst mulig grad tilfaller avdelingen der Søgne inngår. Det er meldt om en
økning i saker, og at det er mange saker pr. saksbehandler. Flertallet
ønsker at dette bidrar til en enklere arbeidshverdag.

Økt stillingsprosent
avdeling Søgne

F

Tjenesteutvalget bes om å bli orientert om hvordan økningen disponeres.
Oppvekst

Jon
Wergeland

14.12.2017

PS 137/17 Årsbudsjett 2018, Økonomiplan 2018- Ernæring i barnehager:
2021
Vi ønsker fortsatt fokus på tidlig innsats, og mye godt arbeid skjer allerede i
barnehagen.
Flertallet ønsker en person i barnehagen som kan ha ansvar for ekstra
fokus på ernæring. Dette gir mulighet for å bruke matlaging som
pedagogisk opplegg og i større grad planlegge menyen. Det kan i tillegg
frigjøre tid for de andre ansatte til å være med barna. Vi ønsker å styrke
barnehagene med kr 600.000 fra 2018, og fra 2019 vil dermed også
satsene i private og familiebarnehager øke.

Tjenesteutvalget bes få fremlagt en sak om hvordan midlene kan
disponeres.

UB

Utkvittert kommunestyret

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Oppvekst

Jon
Wergeland

14.12.2017

Rådmannen
Teknisk

Teknisk

Kim Høyer
Holum

14.12.2017

Torkjell
Tofte

14.12.2017

Torkjell
Tofte

14.12.2017

Saksnumm
Sakstittel
Vedtak/Oppfølging
Kommentar
er
PS 137/17 Årsbudsjett 2018, Økonomiplan 2018- 4.      De private barnehagene i kommunen rapporterer om vanskelige kår
2021
pga. lave kommunale tilskuddssatser. Søgne kommunes satser har ligget et
godt stykke under de nasjonale satsene som Telemarksforskning har regnet
ut etter som et gjennomsnitt for alle landets barnehager. For 2016 er
satsene 7% lavere enn Telemarksforskning. Kommunestyret ber
administrasjonen fremlegge en sak for å se på virkemidler som kan utjevne
forskjellen opp mot de nasjonale satsene
Melding om vedtak sak 38/17,
Saken sendes tilbake til administrasjonen for forberedelse av sak som
Orientering om "rentesaken" behandles etter nyttår.
Returkraft AS
RS 22/17 Oversendelse av dom - Kristiansand
Ingen merknader
tingrett - Linnegrøvan 12 AS - Søgne
Industrier AS - Saksnr. 17-058894TVIKISA/29
PS 131/17 Kommunale gebyrer og priser for 2018 1. Tilknytningsgebyr for vann for 2018 kr. 15.000 (uendret)
2. Tilknytningsgebyr for avløp for 2018 kr. 15.000 (uendret).
- Vann, avløp, renovasjon,
3. Årsgebyr vannforsyning:
slamtømming, leie, parkering, båthavn, abonnementsgebyr kr. 996,- og forbruksgebyret kr. 6,42 pr m3 (økt med 130,- eks mva for en husstand
med 170 m3 )
havn mv

Status

UB

RS 23/17

4. Årsgebyr avløp: abonnementsgebyr kr. 1983,- og forbruksgebyret kr 10,82,- pr m3 (økt med 192,- eks
mva for en husstand med 170 m3)
5. ”Normalt” renovasjonsgebyr er i Avfall Sør styre vedtatt til kr. 3.140,- (ingen økning med 120 liters dunker
ift 2017). Gebyrer for renovasjonstjenester fastsettes med utgangspunkt i vedlegg 2.
6. Gebyr for hytterenovasjon økes med kr. 19,88 til kr. 1345,50
7. Slamrenovasjon: Gebyrer etter tabell 1 i saksframlegget.
8. Andre gebyrer tilknyttet vann, avløp:
• Målerleie tom 25 mm: kr 150 (uendret)
• Målerleie 26-50 mm: kr 200 (uendret)
• Målerleie 51-150 mm: ”leiepris etter avtale” (uendret)
• Gebyr for ikke å ha installert vannmåler: kr 100/måned (uendret)
• Erstatning ødelagt måler (tom. 25 mm) pga. frostskade mv.: kr 900 + gebyr for oppmøte dvs. kr. 1500 til
sammen (uendret)
• Brudd på hagevanningsregler: kr 500 (uendret)
• Oppmøte/stengning/plombering: kr 600,- (uendret)
• Åpning/stenging av vannledninger for entreprenører/rørlegger: 2100,- (uendret)
• Anleggstilskudd økes med 2,5 % til kr. 31.364,- (endret)
9. Parkeringsavgift i Høllen:
• Timeavgift kr. 16 inkl. mva (uendret)
10. Gebyr for sesongleien, venteliste og bytte i den kommunale småbåthavna endres ikke i 2018.
Faktureres uten mva:

UB

F

F

• Sesongleie (1/4-31/10) 3,0 meter – 8.654,• Sesongleie (1/4-31/10) 3,5 meter – 10.092,• Sesongleie (1/4-31/10) 4,0 meter – 11.541,• Sesongleie (1/4-31/10) 5,0 meter – 14.427,• Vinterfortøyning 3,0 meter – 2.100,• Vinterfortøyning 3,5 meter – 2.450,• Vinterfortøyning 4,0 meter – 2.800,• Vinterfortøyning 5,0 meter – 3.500,• Ventelistegebyr – 453,• Bytte av båtplass – 567,-

Teknisk

Torkjell
Tofte

14.12.2017

PS 132/17 Gebyrregulativ for arealforvaltningen i
Søgne kommune 2018

11. Leie av kommunal kai/havn/lager/parkering/strøm økes med KPI tilvarende 2,5 %:
• Årlig kaileie settes til kr. 1737,74,-/m og år (endret)
D
i
di k
l k
l k i
k 22 91/ t
d
( d t)

Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne
kommune 2018 med følgende endring:
F
• pkt 2.7 i gebyrregulativ for arealforvaltning strykes.

Utkvittert kommunestyret

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Teknisk

Torkjell
Tofte

14.12.2017

Torkjell
Tofte

14.12.2017

Teknisk

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 136/17 Prioritering av arbeidsoppgaver i
forbindelse med
kommunesammenslåing
PS 137/17 Årsbudsjett 2018, Økonomiplan 20182021

Vedtak/Oppfølging

Kommentar

Status

Kommunestyret tar prioriteringen av arbeidsoppgaver til orientering.
F
Kulturhogst av skog-kulturlandskap:
Tilskuddsmidler som i 2018 og 2019 settes av til rydding av beitegrunn, og
for å få tilbake kulturlandskap på gårdsbruk. Grunneiere og
landbruksnæringen kan søke om tilskudd. Ved denne ordningen skal
kommunen bidra til å stimulere til at beite og kulturlandskap ikke gror igjen.

F

Sak om kriterier fremmes for formannskapet. Tilskuddene tildeles av
formannskapet.
Teknisk

Teknisk

Teknisk

Teknisk
Teknisk
Teknisk
Teknisk
Teknisk

Teknisk

Torkjell
Tofte

Torkjell
Tofte

Torkjell
Tofte

14.12.2017

14.12.2017

14.12.2017

Torkjell
Tofte
Torkjell
Tofte

14.12.2017

Torkjell
Tofte
Torkjell
Tofte

14.12.2017

Torkjell
Tofte

14.12.2017

Torkjell
Tofte

14.12.2017

14.12.2017

14.12.2017

PS 137/17 Årsbudsjett 2018, Økonomiplan 2018- Arealenheten, prosjektmidler til kommuneplan:
2021
Arbeidet med kommuneplanen fortsetter med mål om endelig vedtak senest
2019. For flertallet er det viktig med en god og bred prosess, der Søgne
settes i stand til å bli attraktiv for innbyggere, tilflyttere, eksisterende og nytt
næringsliv, også etter 2020. Det settes av 500.000 til arbeidet. Midlene kan
også benyttes til ekstern bistand.
PS 137/17 Årsbudsjett 2018, Økonomiplan 2018- Marin søppel:
2021
Det avsettes 100 000 kr i 2018 og 2019 til støtteordning/kampanje-marin
forsøpling. Det søkes et samarbeid med Kristiansand kommune om for
eksempel leveringsordning av marint søppel fra fiskefartøyer.
PS 137/17 Årsbudsjett 2018, Økonomiplan 2018- 1. Avsatte investeringsmidler til ulike boligformål på 5 millioner kroner skal,
2021
eventuelt sammen med midler til rehabilitering av kommunale bygg i 2018
benyttes til nødboliger. NAV melder om høye kostnader til privat leie av
nødboliger. Ved å investere i to boliger i 2018 vil dette kunne lette
budsjettene til NAV kommune, og dermed frigjøre midler til barnefattigdom.
PS 137/17 Årsbudsjett 2018, Økonomiplan 20182021
PS 137/17 Årsbudsjett 2018, Økonomiplan 20182021
PS 137/17 Årsbudsjett 2018, Økonomiplan 20182021
PS 137/17 Årsbudsjett 2018, Økonomiplan 20182021
PS 137/17 Årsbudsjett 2018, Økonomiplan 20182021

PS 137/17 Årsbudsjett 2018, Økonomiplan 20182021

2.      Formannskapet ber administrasjonen om å se etter arealer sentralt i
Søgne, for å bygge dementsenter etc.
3.      Administrasjonen bes vurdere å selge den kommunale brygga v/
Tånevikfjorden på det åpne markedet og erstatte denne med båt rampe og
brygge med 48 timers parkering i nærheten.
6.      Kommunestyret ber ingeniørvesenet om å prøve ut granulatkurv,
granulatfelle, på en kunstgressbane som vinterbrøytes.
8.      Kommunestyret ber om at det legges til rette for at lag og foreninger
kan søke tilskudd for tiltak mot marin forsøpling i Søgne, som rydding langs
Sygna og langs kystlinjen
9.      Kommunestyret ber om at framtidige kunstgressbaner i
Søgne etableres uten gummigranulat, fortrinnsvis med kunstgress som ikke
krever innfyll. Dersom dette skulle vise seg å få økonomiske eller
praktiske konsekvenser av betydning skal avgjørelsen legges til
kommunestyret.
11. Kommunestyret vedtar at det ved nybygg og rehabilitering av
kommunale bygg skal prosjekteres med fasade og/eller tak som
samler solenergi (solceller, solfangere, passiv oppvarming gjennom glass),
med unntak for bygg som ikke har gode solforhold

F

F

UB

UB
UB
F
F

UB

UB

Utkvittert kommunestyret

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Teknisk

Torkjell
Tofte

14.12.2017

Økonomi

Økonomi

Økonomi

Økonomi

Økonomi

Økonomi

Økonomi

Økonomi

Børre

Børre

14.12.2017

14.12.2017

Børre
Andreasse
n

14.12.2017

Børre

14.12.2017

Børre

Børre

Børre

Børre
Andreasse
n

14.12.2017

14.12.2017

14.12.2017

14.12.2017

Saksnumm
Sakstittel
Vedtak/Oppfølging
Kommentar
er
PS 137/17 Årsbudsjett 2018, Økonomiplan 2018- 12. Kommunestyret ber administrasjonen snarest starte ENØK2021
prosjektering i kommunale bygg som scorer C og lavere
på energikarakterskalaen i samarbeid med private ECP-kontraktører.
Disse tar alle kostnader for kommunen og tar betalt gjennom innsparte
energikostnader. Innsparingspotensialet for å løfte energikarakteren fra F til
C er 50% av byggets oppvarmingskostnader.
PS 137/17 Årsbudsjett 2018, Økonomiplan 2018- Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2018-2021 med endringer vedtatt i
2021
kommunestyret 14.12.17
Se Ark 2 for tabell
PS 137/17 Årsbudsjett 2018, Økonomiplan 2018- Styrke hjemmetjenesten:
2021
Rådmannen foreslår to nye stillinger i 2018, og videre opptrapping utover i
perioden. Flertallet styrker den allerede foreslåtte økningen med ytterlig en
stilling hvert år.
PS 137/17 Årsbudsjett 2018, Økonomiplan 2018- Økt bunnfradrag til 900.000, eiendomsskatt:
2021
Bunnfradraget på eiendomsskatten økes til 900.000. Siden innføringen av
eiendomsskatt i Søgne kommune, har nå bunnfradraget økt med 400.000
kroner. Dette er en sosial lettelse, og er en viktig lettelse for de med
trangest økonomiske forutsetninger.
PS 137/17 Årsbudsjett 2018, Økonomiplan 20182021
Hjertegruppen:
Hjertegruppa skal fortsette å få støtte på 15000,- i året. I rådmannens
forslag var denne fjernet.
PS 137/17 Årsbudsjett 2018, Økonomiplan 2018- Trossamfunn
2021
Det arbeides godt i menigheter og trossamfunn i kommunen. Bevilgningen
til trossamfunn har over lengre tid vært underfinansiert sett i forhold til
sammenlignbare, og nærliggende kommuner. For å øke aktiviteten for blant
annet barn og unge, og at det i Søgne tilnærmer seg kommuner vi slås
sammen med fra 2020, så øker posten med 400.000 i 2018, og opp til
800.000 fra 2019.
PS 137/17 Årsbudsjett 2018, Økonomiplan 2018- Økte finanskostnader:
2021
På grunn av økt låneopptak til investeringer, legges det inn midler til renter
og avdrag
PS 137/17 Årsbudsjett 2018, Økonomiplan 2018- Elevombud:
2021
Kommunestyret vil i desember øke elevombudet fra 50% til en 60% stilling.
Det settes av midler til lønn og sosiale utgifter og tilføres
administrasjonsavdelingen der elevombudet formelt er tilsatt. Stillingen
forblir fortsatt administrativ og politisk uavhengig.
PS 137/17 Årsbudsjett 2018, Økonomiplan 2018- 5.      Ber rådmannen om en sak om å delvis frita bygninger med historisk
2021
verde fra eiendomsskatt.

Status

UB

F

F

F

F

F

F

F

UB

Utkvittert kommunestyret

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Administrasjonsav Gustav
Skretting
delingen

Administrasjonsav
delingen
Administrasjonsav
delingen
Administrasjonsav
delingen

Møtedato
01.01.2018

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 10/18 Behandling i kommunestyret - Dom Kristiansand Tingrett - 17-081475TVIKISA/29

Vedtak/Oppfølging
Kommunestyret konstaterer at varslerne fikk medhold på flere punkter i
rettssaken. Kommunestyret understreker viktigheten av at ansatte tar på
seg rollen som varslere, og beklager at denne saken har måttet gå så langt
som til retten. Kommunestyret anerkjenner at saken har vært en belastning
for alle involverte parter. Kommunestyret kan ikke se at en anke er gunstig
for noen av partene, men har forståelse for at denne avgjørelsen kan
oppleves vanskelig.
•
Kommunestyret anker ikke dommen.
•
Administrasjonens tiltak rapporteres til formannskapet

Status

F

Camilla
Aarnes

25.01.2018

PS 1/18

Godkjenning av protokoll fra
kommunestyret 14.12.17

Camilla
Aarnes

25.01.2018

RS 2/18

KS lokaldemokratiundersøkelse er nå Ingen merknader
publisert på bedrekommune.no

F

Camilla
Aarnes

25.01.2018

RS 3/18

Valg av leder og nestleder for 2018 Søgne Menighetsråd

Ingen merknader
F

Vurdering av vedtatt lokal forskrift om
åpningstider for serveringssteder i
Søgne

Kommunestyret opprettholder vedtak om 24 timers åpningstid for
serveringssteder uten skjenkebevilling i Søgne kommune. Serveringssteder
med skjenkebevilling må holdes lukket fra kl. 02.30 til 08.00

Administrasjonsav Gustav
Skretting
delingen

25.01.2018

PS 5/18

Administrasjonsav Dag Morten 25.01.2018
Frantzen
delingen

PS 6/18

Administrasjonsav
delingen
Administrasjonsav
delingen
Administrasjonsav
delingen
Administrasjonsav
delingen

Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 14.12.17.

Kommentar

Evaluering av KommuneTV løsningen 1. Dagens avtale og løsning med Aventia Media videreføres.
og spørsmål om utvidelse av utvalg
2. Formannskapet innstiller til kommunestyret at kontrollutvalgsmøter og
som har sendinger.
administrasjonsutvalget direkteoverføres/streames
3. Søgne kommunes praksis for lagring og offentliggjøring videreføres

F

F

F

Camilla
Aarnes

25.01.2018

PS 1/18

Godkjenning av protokoll fra
kommunestyret 14.12.17

Camilla
Aarnes

25.01.2018

PS 2/18

Referatsaker kommunestyret 25.01.18 Se RS 1/18-4/18

Camilla
Aarnes

25.01.2018

RS 2/18

KS lokaldemokratiundersøkelse er nå Ingen merknader
publisert på bedrekommune.no

F

Camilla
Aarnes

25.01.2018

RS 3/18

Valg av leder og nestleder for 2018 Søgne Menighetsråd

F

Ingen merknader

Ingen merknader

F
F

Utkvittert kommunestyret

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Administrasjonsav Gustav
Skretting
delingen

Møtedato
25.01.2018

Saksnumm
Sakstittel
er
RS 4/18 Debatthefte 2018 - KS spør

25.01.2018

Administrasjonsav Gustav
Skretting
delingen

25.01.2018

Oppvekst

Jon
Wergeland
Jon
Wergeland

25.01.2018

PS 7/18

25.01.2018

PS 8/18

Jon
Wergeland
Jon
Wergeland

25.01.2018

PS 7/18

25.01.2018

PS 8/18

Torkjell
Tofte

25.01.2018

Oppvekst
Oppvekst
Teknisk

Ordfører

Ordfører

Kommentar

25.01.2018

PS 5/18

PS 6/18

FO 2/18

PS 9/18

Vurdering av vedtatt lokal forskrift om
åpningstider for serveringssteder i
Søgne

Kommunestyret opprettholder vedtak om 24 timers åpningstid for
serveringssteder uten skjenkebevilling i Søgne kommune. Serveringssteder
med skjenkebevilling må holdes lukket fra kl. 02.30 til 08.00

Evaluering av KommuneTV løsningen 1. Dagens avtale og løsning med Aventia Media videreføres.
og spørsmål om utvidelse av utvalg
2. Formannskapet innstiller til kommunestyret at kontrollutvalgsmøter og
som har sendinger.
administrasjonsutvalget direkteoverføres/streames
3. Søgne kommunes praksis for lagring og offentliggjøring videreføres
Godkjenning av handlingsplan for et
trygt og godt skolemiljø
Utviklingsplan for barnehage og skole
2017-2020

Status

Repr. Monstad (MDG) ba om at følgende ble protokollført:
Kompetansekrav kan være en vei å gå dersom man ønsker en
kvalitetssikring av fagligheten innenfor et tjenesteområde. Graden av formell
kompetanse blant yrkesutøverne og tjenestens kvalitet følger ikke
nødvendigvis et fast forhold, men er åpenbart korrelerte i noen grad. Andre
forhold som også virker inn er blant annet realkompetanse, altså
kunnskaper og ferdigheter som er tilegnet gjennom yrkesutøvelsen.
Problemet med formelle kompetansekrav er at de ikke tar hensyn til
realkompetansen, som mange ganger er selveste x-faktoren for om
yrkesutøveren lykkes i sitt fag. Når kompetansekrav gis tilbakevirkende kraft
vil man avskilte mange ansatte som har lang erfaring og høy
realkompetanse, men som ikke kan eller vil bruke anselige mengder fritid
på å sette seg på skolebenken igjen – enten på grunn av forholdsvis høy
alder, livssituasjon eller økonomi. Dette er uheldig sett fra et
arbeidsgiverperspektiv, og er også dårlig personalpolitikk. KS bes derfor
jobbe for at kompetansekravene ikke skal gis tilbakevirkende kraft.

Administrasjonsav Gustav
Skretting
delingen

Oppvekst

Vedtak/Oppfølging

Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø, skolene i Søgne vedtas.
Endringer i Forskrift om ordensreglementet tas til etterretning.
Utviklingsplan for barnehage og skole 2017-2020 vedtas med elevombudets
tillegg. Planen erstatter Pedagogisk utviklingsplan for grunnskolen 20152019.
Godkjenning av handlingsplan for et
Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø, skolene i Søgne vedtas.
trygt og godt skolemiljø
Endringer i Forskrift om ordensreglementet tas til etterretning.
Utviklingsplan for barnehage og skole Utviklingsplan for barnehage og skole 2017-2020 vedtas med elevombudets
2017-2020
tillegg. Planen erstatter Pedagogisk utviklingsplan for grunnskolen 20152019.
Interpellasjon - Kommunal båthavn på Ordfører vil ta et initiativ til en ny juridisk gjennomgang av avtalene og
Solta
utkastet til ny avtale. Dette med sikte på å få en kartlegging av de juridiske
forholdene i båthavnen og som et ledd i arbeidet med en eventuell fremtidig Spilt inn til bruttolisten
innenfor teknisk i Nye
harmonisering av organiseringen av båthavner i den nye kommunen. Om
Kristiansand
det skal vurderes frikjøpsordninger eller andre ordninger vil da kunne
avklares i denne prosessen. Det vil i så fall bli fremmet en ny politisk sak
om dette senere.
Innstilling fra formannskapet - søknad Søknad innvilges med 100.000 kr. Beløpet tas fra disposisjonsfond.
om tilskudd til produksjon av TV-serie
Det stilles krav om minimum 20% innspillingstid i Søgne (kjente) omgivelser
i episoden om sjømat (Episode 2).

F

F

F

F
F
F
F

F

F

Utkvittert kommunestyret

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Ordfører

Ordfører

25.01.2018

Ordfører

Rådmann
Teknisk

Teknisk

Teknisk

Ordfører

Torkjell
Tofte
Torkjell
Tofte

Torkjell
Tofte

Torkjell
Tofte

25.01.2018

Saksnumm
Sakstittel
Vedtak/Oppfølging
er
FO 2/18 Interpellasjon - Kommunal båthavn på Ordfører vil ta et initiativ til en ny juridisk gjennomgang av avtalene og
Solta
utkastet til ny avtale. Dette med sikte på å få en kartlegging av de juridiske
forholdene i båthavnen og som et ledd i arbeidet med en eventuell fremtidig
harmonisering av organiseringen av båthavner i den nye kommunen. Om
det skal vurderes frikjøpsordninger eller andre ordninger vil da kunne
avklares i denne prosessen. Det vil i så fall bli fremmet en ny politisk sak
om dette senere.
PS 9/18 Innstilling fra formannskapet - søknad Søknad innvilges med 100.000 kr. Beløpet tas fra disposisjonsfond.
om tilskudd til produksjon av TV-serie
Det stilles krav om minimum 20% innspillingstid i Søgne (kjente) omgivelser
i episoden om sjømat (Episode 2).

25.01.2018

RS 1/18

25.01.2018

PS 3/18

25.01.2018

25.01.2018

PS 4/18

PS 3/18

Dom - Kristiansand Tingrett - 17081475TVI-KISA/29
Felles kommunal klimastrategi for
Region Kristiansand iht. "Klimaveikart
Agder"

Klagebehandling - detaljregulering for
Nordre Kalsnes - Plan ID 201108

Saken behandles i et ekstraordinært kommunestyremøte torsdag 01.02.18.
1. Søgne kommunestyre godkjenner at klimasamarbeidet i Region
Kristiansand fra d.d. kobles til det regionale arbeidet med «Klimaveikart
Agder», og at ny klimaplan/strategi har til hensikt å utarbeide egne
tiltakslister på kommunenivå i tråd med veikartets anbefalinger.
2. Søgne kommunestyre ønsker at rådmannsutvalget i Region Kristiansand
koordinerer bruk av kommunenes faglige ressurser i arbeidet med Klimakart
Agder og oppfølging av dette i kommunene.
1. Kommunen tar Norheims klage delvis til følge ved at grensen mellom
bryggeformålene endres, slik at grensen mellom formålene går vinkelrett på
land. Øvrige punkter i Norheim klage tas ikke til følge.
2. Kommunen tar Rognhaugens klage delvis til følge ved at det legges inn i
bestemmelse 3.2 at SPP7 også er felles for BFR32. Øvrige punkter i
Rognhaugens klage tas ikke til følge.
3. Kommunen finner ikke grunn til å ta Lie og Askedal sin klage til følge.
4. Feil i bestemmelse 2.5 og 2.7 rettes som beskrevet i saksframlegget.
5. Klagene gis ikke utsettende virkning for kommunestyrets
reguleringsvedtak (forvaltningsloven § 42).
6. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle eventuelle
klager på vedtaket av planen som underinstans.

Felles kommunal klimastrategi for
1. Søgne kommunestyre godkjenner at klimasamarbeidet i Region
Region Kristiansand iht. "Klimaveikart Kristiansand fra d.d. kobles til det regionale arbeidet med «Klimaveikart
Agder"
Agder», og at ny klimaplan/strategi har til hensikt å utarbeide egne
tiltakslister på kommunenivå i tråd med veikartets anbefalinger.
2. Søgne kommunestyre ønsker at rådmannsutvalget i Region Kristiansand
koordinerer bruk av kommunenes faglige ressurser i arbeidet med Klimakart
Agder og oppfølging av dette i kommunene.

Kommentar

Meldt inn som
delprosjekt i Nye
Kristiansand

Status

F

F

F

F

F

F

Utkvittert kommunestyret

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Teknisk

Torkjell
Tofte

25.01.2018

Administrasjonsav
delingen
Administrasjonsav
delingen

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 4/18 Klagebehandling - detaljregulering for
Nordre Kalsnes - Plan ID 201108

Vedtak/Oppfølging
1. Kommunen tar Norheims klage delvis til følge ved at grensen mellom
bryggeformålene endres, slik at grensen mellom formålene går vinkelrett på
land. Øvrige punkter i Norheim klage tas ikke til følge.
2. Kommunen tar Rognhaugens klage delvis til følge ved at det legges inn i
bestemmelse 3.2 at SPP7 også er felles for BFR32. Øvrige punkter i
Rognhaugens klage tas ikke til følge.
3. Kommunen finner ikke grunn til å ta Lie og Askedal sin klage til følge.
4. Feil i bestemmelse 2.5 og 2.7 rettes som beskrevet i saksframlegget.
5. Klagene gis ikke utsettende virkning for kommunestyrets
reguleringsvedtak (forvaltningsloven § 42).
6. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle eventuelle
klager på vedtaket av planen som underinstans.
Ingen merknader

Camilla
Aarnes

15.02.2018

PS 11/18

Godkjenning av protokoll fra møte i
kommunestyret 25.01.18

Camilla
Aarnes

15.02.2018

PS 12/18

Godkjenning av protokoll fra
Ingen merknader
ekstraordinært møte i kommunestyret
01.02.18
Tariffoppgjøret 2018 - Debatthefte fra Angående punkt 2 - pensjon:
KS

Administrasjonsav Gustav
Skretting
delingen

15.02.2018

PS 21/18

Kommentar

Status

F

F
F

KS bør være veldig oppmerksom på at de gunstigere betingelsene i den offentlige
tjenestepensjonen har vært brukt som argument gjennom alle tiders lønnsoppgjør for å holde
lønnsnivået i offentlig sektor lavere enn det i privat sektor. Hvis det nå planlegges en
"harmonisering" av pensjonsbetingelsene i offentlig og privat sektor så vil det sannsynligvis
sees på som et brudd på tidligere løfter til offentlig ansatte. Dersom det blir resultatet må det
forventes et krav om at lønnsnivået i offentlig sektor også harmoneres med det i privat sektor,
med de kostnader det vil medføre. Dersom kommune og stat ikke evner å også gjennomføre
lønnsharmonisering vil det trolig få store konsekvenser for kommunenes konkurranseevne i
arbeidsmarkedet.
Kompetansekrav kan være en vei å gå dersom man ønsker en kvalitetssikring av fagligheten
innenfor et tjenesteområde. Graden av formell kompetanse blant yrkesutøverne og tjenestens
kvalitet følger ikke nødvendigvis et fast forhold, men er åpenbart korrelerte i noen grad. Andre
forhold som også virker inn er blant annet realkompetanse, altså kunnskaper og ferdigheter
som er tilegnet gjennom yrkesutøvelsen. Problemet med formelle kompetansekrav er at de
ikke tar hensyn til realkompetansen, som mange ganger er selveste x-faktoren for om
yrkesutøveren lykkes i sitt fag. Når kompetansekrav gis tilbakevirkende kraft vil man avskilte
mange ansatte som har lang erfaring og høy realkompetanse, men som ikke kan eller vil
bruke anselige mengder fritid på å sette seg på skolebenken igjen – enten på grunn av
forholdsvis høy alder, livssituasjon eller økonomi. Dette er uheldig sett fra et
arbeidsgiverperspektiv, og er også dårlig personalpolitikk. KS bes derfor jobbe for at
kompetansekravene ikke skal gis tilbakevirkende kraft

F

Vedlagte saksfremstilling sendes KS som Søgne kommunes høringssvar.

Administrasjonsav Gustav
Skretting
delingen

15.02.2018

PS 22/18

Saksfremlegg - Melding om vedtak sak Søgne Kommunestyre mener at alle kommunens ansatte skal ha et godt og
1/18, Oppføling av innkommet varsel - trygt arbeidsmiljø.
sletting i arkivet
Kommunestyret ser at saker kan behandles/håndteres på flere måter.
Kontrollutvalget må gjøre sine vurderinger, men det må sikres en god
dokumentasjon av de vurderinger som gjøres.
Kommunestyret tar kontrollutvalgets uttalelse til orientering.

F

Utkvittert kommunestyret

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Administrasjonsav Gustav
Skretting
delingen

Møtedato
15.02.2018

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 23/18 Revisjon av varslingsrutiner i Søgne
kommune

Vedtak/Oppfølging

Kommentar

Status

Foreslåtte revisjon av Søgne kommunes varslingsrutiner, vedtas med
endringer fremmet i møtet i administrasjonsutvalget.
Dette innebærer at det opprettes et varslingsmottak, og at det etableres
rutiner som inkluderer varsling på rådmann, folkevalgt og
hovedverneombud.
Varslingsmottakets mandat er å sørge for at gjeldende lovverk for varsling
(Arbeidsmiljøloven § 2 A) til enhver tid blir fulgt.
Varslingsmottaket skal påse at arbeidsgiver skaper en god ytringskultur der
det er lav terskel for å si i fra om kritikkverdige forhold.

F

Rutine for varsling for ansatte og folkevalgte i Søgne kommune samt rutine
for saksbehandling i varslingsmottaket evalueres innen 31.12.2019 i
samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene.
Varslingsgruppa suppleres med en varslingssekretær uten stemmerett.
Hovedverneombud skal ha en tiltredende rolle i alle deler av
saksbehandlingen også om saken sendes til ekstern gransking.

Helse og omsorg

Svein
Resset

15.02.2018

PS 20/18

Interkommunalt responssenter.
Samarbeidsavtale etter
vertskommunemodell

Eksisterende varsler/henvendelser sluttføres i eksisterende varslingsgruppe
vedtatt i tidligere formannskap i januar.
Søgne Kommune inngår en interkommunal samarbeidsavtale, jmf.
Kommuneloven § 28-1 b. Avtalen innebærer administrativt samarbeid
vedrørende kommunalt responssenter med Kristiansand som
vertskommune.
Oppfølgingsspørsmål:
• Fagkompetansen til de som skal betjene målgruppen
• Hensynet til varsling overfor pårørende må utredes
• Tilkopling til alarmsystemet sett i sammenheng med det generelle nett tilbudet i Søgne

F

Med bakgrunn av brev datert 8.2 om sikkerhet og beredskap i sak 20.18,
ber kommunestyret administrasjon følge opp arbeidet med å etablere
manuelle rutiner som beredskap, dersom GSM dekningen forsvinner, eller
andre momenter som bør fremkomme i disse rutinene.
Det er viktig at innbyggerne skal føle trygghet ved strømbrudd eller
dekningsutfordringer.

Ordfører

Ordfører

15.02.2018

FO 3/18

Ordfører

Ordfører

15.02.2018

FO 4/18

Interpellasjon til kommunestyret vedr.
kommunesammenslåing
Interpellasjon til kommunestyret 15.02.18 - Strømbrudd i Søgne

Ingen oppfølging
Ingen oppfølging

F
F

Utkvittert kommunestyret

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Teknisk

Torkjell
Tofte

15.02.2018

Teknisk

Torkjell
Tofte

15.02.2018

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 14/18 Mottak av marint avfall fra fiskebåter i
Søgne samt avsetting av
tilskuddsmidler til tiltak mot marin
forsøpling

PS 15/18

Ekspropriasjon for gjennomføring av
Detaljregulering for del av
Nodenesveien - Pålsnesveien, erverv
av grunn til bygging av fortau langs FV
169, Nodenesveien

Vedtak/Oppfølging
• Søgne kommune setter av 40.000 kr til mottak av marint avfall fra
fiskefartøy. Brukerstyrt container plasseres på kommunens brygge på
Langenes (GB 15/52).
• Søgne kommune setter av 60.000 kr til tilskudd til lag og foreninger for
tiltak mot marin forsøpling.
• Overskytende midler fra mottak av marint avfall fra fiskefartøy kan i løpet
av året overføres til tilskudd til lag og foreninger dersom administrasjonen
vurderer at det er rom for det
• Administrasjonen kan vurdere plasseringen av containeren fortløpende for
å fange opp eventuelle behovsendringer

Kommentar

Status

F

For gjennomføring av «Detaljregulering for del av Nodenesveien og
Pålsnesveien
(planid.nr. 201302) vedtar kommunestyret i medhold av pbl. §16-2 å
ekspropriere grunn og rettigheter for bygging av fortau fra følgende
eiendom:
• GB 16/312, ca. 38 m² permanent erverv.
Til fastsettelse av erstatningen begjærer kommunen snarest mulig rettslig
skjønn.

F

Etter som bygging av fortau langs FV 169 har stor betydning for
trafikksikkerheten i det aktuelle området, vedtar kommunestyret å søke
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder om samtykke til forhåndstiltredelse, jfr
oreigl. §25.

Teknisk

Torkjell
Tofte

15.02.2018

PS 16/18

Klage på vedtak om ekspropriasjon fortau langs fv 169 - Nodenesveien

Klage tas ikke til følge. Vi kan ikke se at det foreligger nye momenter som
skulle tilsi at kommunens vedtak av 23. november 2017 skal omgjøres.
Klagen gis ikke oppsettende virkning.
F
Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse jf.
forvaltningslovens § 33.

Utkvittert kommunestyret

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Teknisk

Torkjell
Tofte

15.02.2018

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 24/18 Regionplan Agder 2030 - høring av
planprogram

Vedtak/Oppfølging

Kommentar

Status

1. Søgne kommune gir sin støtte til at Kristiansand og Arendal kommuner
gis en særlig rolle i arbeidet med Regionplan Agder 2030 og støtter at dette
skjer gjennom bruk av eksisterende arenaer og at disse suppleres med
sentrale aktører i regionen. Søgne ønsker å bidra i arbeidet som en del av
nye Kristiansand.
2. Framdriften i planarbeidet må sikre god tid til medvirkning.
3. Regionplanarbeidet må koordineres mot arbeidet med å bygge den nye
regionen og de nye kommunene.
4. Den tematiske innretningen på planarbeidet samsvarer godt med
satsingsområdene i høringsutkastet til kommuneplanens samfunnsdel for
Søgne. Temaene bør samles i bolker som hører naturlig sammen. Planen
bør få en struktur som speiler satsingsområdene i regionen og kommunene.

F

5. Søgne kommune forutsetter at innretting av planarbeidet spisses i den
videre prosessen med særlig vekt på:
a. klima,
b. demografi og levekår
c. digitalisering, næringsliv og verdiskaping

Økonomi
Økonomi

Børre
Andreasse
n
Børre
Andreasse
n

Administrasjonsav Gustav
Skretting
delingen

15.02.2018

15.02.2018

PS 18/18

PS 19/18

Endring i eiendomsskatteloven med
virkning fra 2019 for verk og bruk

Kommunestyret tar saken til orientering.

Søknad om fritak eiendomsskatt

1. Søgne kommune vil likebehandle kommunale og private barnehager.

F

2. Det gis fritak for eiendomsskatt til GB 71/457- Skytterveien 50, Espira
barnehage avdeling Vedderheia.
22.03.2018

PS 25/18

F

Godkjenning protokoll kommunestyret Repr. Kjær (SV) sak PS 22/15:
15.02.18
• Saken ble lagt frem uten innstilling fra kontrollutvalget. Det bør fremgå av
protokollen at saksutredningen fra kontrollutvalget ble ansett som en
innstilling.
Jan Stubstad (Uavh.):
• Påpekte at følgende tekst i gjeldende protokoll: «Repr. Stubstad (UAVH)
stilte spørsmål om e-post sendt til kommunestyrets medlemmer og
dokumenter sendt til gruppeleder var en del av dagens sakskart» er korrekt.
I en tidligere versjon stod det «e-post fra hovedverneombud». Det er ikke
tatt høyde for oppdatert og korrekt protokoll i sak PS 34/18 på dagens
sakskart.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 15.02.18, med merknader
fremkommet i møtet.

F

Utkvittert kommunestyret

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Administrasjonsav
delingen
Administrasjonsav
delingen

Camilla
Aarnes

22.03.2018

Gustav
Skretting

22.03.2018

Oppvekst

Jon
Wergeland
Administrasjonsav Gustav
Skretting
delingen

Saksnumm
Sakstittel
Vedtak/Oppfølging
er
PS 26/18 Referatsaker kommunestyret 22.03.18 Ingen merknader
RS 5/18

22.03.2018

RS 6/18

22.03.2018

RS 7/18

Høring av ekspertutvalget som har
vurdert nye oppgaver til
fylkeskommunene - mottatt per post
Høring til strategiplan for forebygging
av voldelig ekstremisme
Nytt kontrollutvalg - ber om fritak

F
F

Ingen merknader
Ingen merknader

Gustav
Skretting

22.03.2018

RS 8/18

Begrunnelse for å søke fritak for verv i Ingen merknader
kontrollutvalget

Gustav
Skretting

22.03.2018

RS 9/18

Svar vedr. verv som vararepresentant i Ingen merknader
kontrollutvalget - mailkorrespondanse Sladdet offentlig versjon

Teknisk

Torkjell
Tofte

22.03.2018

Høringsuttalelse - Planprogram for
revidering av Regional plan for
Kristiansandregionen (ATP-plan)

Status

Ingen merknader

Administrasjonsav
delingen
Administrasjonsav
delingen

PS 27/18

Kommentar

1. Kommunestyret slutter seg til planarbeidet med revisjon av ny Regional
plan for Kristiansandregionen.
2. Kommunestyret ber om at kommunene sikres en mer deltakende rolle i
planarbeidet.
3. Kommunestyret ber om at planarbeidet koordineres mot arbeidet med å
bygge den nye regionen og de nye kommunene samt forhandlingene med
staten om byvekstavtale.
4. Kommunestyret slutter seg til de punkter som omhandler forhold knyttet
til Søgne og at disse forholdene ivaretas i det videre arbeidet.
5. Kommunestyret ber om at satsing på kollektivtransport bør være det
viktigste tiltaket for å nå nullvekstmålet i personbiltrafikken. Økt frekvens vil
være viktig tiltak for å nå målet.

F
F
F

F

F

Det vises for øvrig til saksutredningen, med endringer sammenlignet med
saksutredningen under «forhold knyttet til Søgne»:

Teknisk

Økonomi

Torkjell
Tofte

Børre
Andreasse
n

22.03.2018

22.03.2018

PS 28/18

PS 29/18

Felles planstrategi for Kristiansand,
Søgne og Songdalen

1. Kommunestyret i Søgne kommune vedtar oppstart av interkommunalt
samarbeid om planstrategi for nye Kristiansand med hjemmel i pbl § 9-1,
mellom Søgne, Kristiansand og Songdalen kommune. Likedan vedtas
oppstart av arbeid med felles ROS-analyse for nye Kristiansand.
2. Programleder og rådmennene i Søgne, Songdalen og Kristiansand er
styre for planarbeidet.
3. Endelig planstrategi fremmes for de tre kommunestyrene etter innstilling
fra Fellesnemnda jf. pbl § 9-3.

Overføring av skatteoppkreverfunksjon Kommunestyret vedtar forslag til avtale med Kristiansand om å inngå
til Kemneren i Kristiansandsregionen vertskommunesamarbeid om felles skatteoppkrever (kemner). Økonomiske
fra 01.04.2018 - Revidert saksfremlegg konsekvenser innarbeides i forbindelse med revidert budsjett.

UB

F

Utkvittert kommunestyret

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Teknisk

Torkjell
Tofte

22.03.2018

Saksnumm
Sakstittel
Vedtak/Oppfølging
er
PS 30/18 Sluttbehandling - Områderegulering for
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag 2 Områderegulering for
Leireheia plan ID 201220

Kommentar

Status

Leireheia plan ID 201220 (vedlegg 3,4,7,8). med følgende endringer:
§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG
Bestemmelser om garasje endres slik at BYA blir 50 m2, og bruksareal strykes. Mønehøyde
settes til 5,5 meter.
Begrunnelse:
Endring av bestemmelser om garasje, følger opp den praksis kommunen har vedtatt i nyere
planer.
§ 6 GRØNNSTRUKTUR
Bestemmelse pkt6,1c endres til: Turdrag o_GTD3 og GTD4 skal nyttes til evt uttransportering
av
ved og trevirke fra GDT1.
Begrunnelse: Dette for å unngå transportering gjennom hagearealer mot elva i Kariveien.
2. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 oppheves reguleringsplan for gang- og
sykkelvei Leire-Ausviga (vedtatt 15.6.1995) iht. kart vedlegg 13.

F

3. Plan- og miljøutvalget delegeres myndighet til å behandle eventuelle klager på vedtakene.
Presisering av ferdsel ved tursti på Kariveien ved ikke lov å ferdes med motorisert kjøretøy på
turstien.
Før planen vedtas, endres følgende i §4 BEBYGGELSE OG ANLEGG
Begrepet BRA tas ut av bestemmelsene om uthus, slik at BYA blir stående igjen alene.
Kommunestyret forventer at ordningen med tursti langs lundeelva skal skje ved frivillig avtale
mellom det offentlige og de private grunneierne.

Teknisk

Torkjell
Tofte

Administrasjonsav Camilla
Aarnes
delingen

22.03.2018

22.03.2018

PS 31/18

PS 32/18

Sluttbehandling - Detaljregulering for
Øygarden 7, 11 og 15 - Plan ID
201609

Alternativt forslag til detaljregulering for Øygarden 7, 11 og 15 – Plan ID
201609 legges ut på høring jf. plan- og bygningsloven § 12-12, med
følgende endringer:
• Området B3 omgjøres til tjenesteyting.
• Området B2 omgjøres til tjenesteyting.
• Bestemmelse 3.2 om sykkelparkering endres til minimum 20 sykler
• Det vurderes å gjøre om flere av parkeringsplassene til HC-parkering,
særlig ved eldreboligene
• Videre støyskjermingstiltak må iverksettes ved eldreboligene ved behov,
og utredning anbefales
• Rekkefølgekravet på fortauet strykes

Saksfremlegg - Melding om vedtak sak Kommunestyret tar Årsmelding 2017 fra kontrollutvalget i Søgne kommune
8/18 - Årsmelding 2017 for
til orientering.
kontrollutvalget i Søgne kommune

UB

Melding om vedtak
sendt TEMARK

F

Utkvittert kommunestyret

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Ordfører

Ordfører

22.03.2018

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 33/18 Saksfremlegg - Kontrollutvalget
anmoder kommunestyret om å foreta
nyvalg av kontrollutvalget

Vedtak/Oppfølging
1. Kommunestyret ser Kontrollutvalgets ønske om å foreta nyvalg.
Kommunestyret ber Valgnemnda starte arbeidet med valg av Kontrollutvalg
snarest.
2. Kommunestyret ber Valgnemnda vurdere 5 medlemmer i
Kontrollutvalget.

Rådmannen
Økonomi

Rådmanne
n
Børre
Andreasse
n

22.03.2018

PS 34/18

22.03.2018

PS 35/18

Lovlighetskontroll - vedtak PS 22/18 i
kommunestyremøte 15.02.18
Båttransport Høllen - BorøyaSkarpøya-Ny Hellesund

Kommentar

Melding om vedtak
sendt TEMARK

Status

F

UB
1. Kommunestyret vedtar å tiltrå opsjonene i avtalen som innebærer:
• Sommerkjøring i skolens ferie (8 uker)
• Helgekjøring fra mai til og med august.
• Bestillingsturer fra september til og med april.
Avtalen vedrørende opsjonen gjøres gjeldene fra 01.07.2018 til 30.06.2019.
2. Kommunestyret vedtar å bevilge 750 000 kroner til rutekjøring i 2018 i
tillegg til de 260 000 som er avsatt i budsjettet.

F

Det vurderes hvordan ordningen skal videreføres for høsten 2019 i
forbindelse med neste års budsjettbehandling.
I en eventuell videreføring av opsjonsavtalen for høsten 2019 stiller
kommunestyret krav om tilgjengelighet for bevegelseshemmede.

Oppvekst

Jon
Wergeland
Administrasjonsav Camilla
Aarnes
delingen

Administrasjonsav
delingen
Administrasjonsav
delingen
Administrasjonsav
delingen

22.03.2018

FO 5/18

26.04.2018

PS 36/18

Camilla
Aarnes

26.04.2018

PS 37/18

Referatsaker kommunestyret 26.04.18 Kommunestyret tar referatsakene RS 10/18-1/18 og RS 13/18 til orientering.

Gustav
Skretting

26.04.2018

RS 10/18

KS Høringsuttalelse til rapport fra
ekspertutvalg - Regionreformen

Ingen merknader

Camilla
Aarnes

26.04.2018

RS 11/18

Fastsetting av valgdag for
kommunestyre- og fylkestingsvalget
2019
Saksprotokoll formannskapet 18.04.18
- RS 18/18 Til Formannskapet i Søgne
kommune - referatsak

Ingen merknader

Særutskrift - Samkjøring av Søgne
kulturskoles tilbud med Kristiansand
og Songdalen.
Fritak fra politiske verv - Charlotte
Søyland Simonsen

Ingen merknader

Administrasjonsav Gustav
Skretting
delingen

Oppvekst

Jon
Wergeland

26.04.2018

26.04.2018

Administrasjonsav Camilla
Aarnes
delingen

26.04.2018

Administrasjonsav Camilla
Aarnes
delingen

26.04.2018

RS 12/18

RS 13/18

PS 38/18

PS 39/18

Interpellasjon om seksualundervisning Ingen oppfølging
i grunnskolen
Godkjenning av protokoll fra
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 22.03.18, med endringer
kommunestyret 22.03.18
fremkommet i møte.

Fritak fra politiske verv - Audun
Øvrebø

F
F
F
F
F

1. Formannskapets vedtak opprettholdes
2. Granskningen gis en kostnadsramme inntil kr. 250 000. Revisjon bistår i
prosessen og med oppfølging av eksternt firma. Eventuell tilleggsbevilgning
vurderes av formannskapet
3. Saken sendes tilbake til kommunestyret etter endt granskning

UB

F
Charlotte Søyland Simonsen fritas fra sine politiske verv i formannskapet,
tjenesteutvalget, administrasjonsutvalg og fellesnemnda ut valgperioden,
det vil si til og med 31.12.2019.
Audun Øvrebø fritas fra sitt politiske verv i tjenesteutvalget ut valgperioden,
det vil si til og med 31.12.2019.

F
F

Utkvittert kommunestyret

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Administrasjonsav Camilla
Aarnes
delingen

Møtedato
26.04.2018

Saksnumm
Sakstittel
er
PS 41/18 Oppdatert - Suppleringsvalg til
tjenesteutvalget, formannskapet,
administrasjonsutvalget og
fellesnemnda

Vedtak/Oppfølging

Kommentar

Status

Suppleringsvalg tjenesteutvalget
FRP sin liste til tjenesteutvalget:
Medlem: Christian Eikeland
Medlem: Lise Merethe Ekeland
1.Varamedlem: Tom Jørgensen
2.Varamedlem: Ole Petter Sløgedal
3.Varamedlem: Gry Vibeke Aga Stubstad (valgt 23.11.17)
4.Varamedlem: Monica Tiedmann
5. Varamedlem: Egel Terkelsen
F
Suppleringsvalg administrasjonsutvalget
Varamedlemmer administrasjonsutvalget fellesliste SP/FRP:
1. Egel Terkelsen (FRP)
2. Gry Vibeke Aga Stubstad (FRP)
3. Lise Merethe Ekeland (FRP)
Nytt 5. varamedlem til tjenesteutvalget fellesliste AP/V:
Knut Henriksen (AP)

Administrasjonsav Camilla
Aarnes
delingen

26.04.2018

PS 42/18

Nyvalg - kontrollutvalg ut valgperioden Som medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget ut valgperioden til
2015 - 2019
31.12.2019 velges:
Leder: Helge Andresen (H)
Varamedlemmer:
• Grethe Alver Jacobsen (H)
• Kjell Tørlin Andreassen (H)
Nestleder: Per Gunnar Salomonsen (SV)
Varamedlemmer:
• Karsten Karstensen (SV)
• Ulla Kristoffersen (FRP)
Medlem: Charlotte Søyland Simonsen (FRP)
Varamedlemmer:
• Rune Tråne (H)
• Asbjørn Langenes (H)
Medlem: Torunn Verdal (KRF)
Varamedlemmer
• Vidar Skartveit (KRF)
• Gerd Dalane (KRF)
Medlem: Audun Øvrebø (AP)
Varamedlemmer:
• Grethe Rirurd (AP)
• Asle Jonas Holmen (AP)

I

F

Utkvittert kommunestyret

Oppfølging av vedtak -Kommunestyret
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Sektor

Ansvarlig

Møtedato

Teknisk

Torkjell
Tofte

26.04.2018

Saksnumm
Sakstittel
Vedtak/Oppfølging
er
PS 43/18 Klage på vedtak om ekspropriasjon - Klage tas ikke til følge. Vi kan ikke se at det foreligger nye momenter som
Fortau langs FV.K - 169, Pålsnesveien skulle tilsi at kommunens vedtak av 15. februar 2018 skal omgjøres.

Kommentar

Status

Klagen gis ikke oppsettende virkning.
Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse jf.
forvaltningslovens § 33.

Teknisk

Teknisk

Torkjell
Tofte

Torkjell
Tofte

26.04.2018

26.04.2018

PS 44/18

PS 45/18

Sluttbehandling av detaljregulering for 1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til
Vedderheia nord - felt B21 - Plan ID
detaljregulering for Vedderheia B21 Plan ID 201705, bestående av plankart,
201705
bestemmelser og planbeskrivelse.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på
vedtaket som underinstans.
Sluttbehandling - Detaljregulering av
Skarpøya Nord - GB 22/3 m.fl. - Plan
ID 201702

F

F

1. Detaljregulering for Skarpøya Nord vedtas, jf. plan- og bygningsloven §
12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på
vedtaket av planen som underinstans.
Reguleringsbestemmelse paragraf 10, første avsnitt endres til:
Brygge og fortøyningsbolter for allmenheten i landskapsvernområdet skal
være oppført før det gis
byggetillatelse til mer enn 3 nye hytter innenfor planområdet. Plassering av
bryggeareal skal ligge innenfor rød sirkel i vedlagt bilde. Kaifront begrenses
til maks 15-20 meter. Gjennomføring av tiltaket forutsetter at
verneområdestyret gir tillatelse til brygga. Endelig plassering og utforming
avklares gjennom søknaden til verneområdestyret, og kommunen som har
myndighet etter plan og bygningsloven. Dersom verneområdestyret
motsetter seg oppføring av brygge, anses rekkefølgekravet for å være
oppfylt.

F

Rådmannen bees innarbeide intensjonen med dette i
reguleringsbestemmelsene.
Bestemmelser om plassering av utrigger, utgår av planen

Teknisk

Teknisk

Torkjell
Tofte

Torkjell
Tofte

26.04.2018

26.04.2018

FO 6/18

FO 7/18

Interpellasjon til ordføreren Interessekonflikter i skjærgården

Interpellasjon til kommunestyret
26.04.18 - Regelverket for reparasjon
av skorstein / pipe

Oppfølging:" I Søgne er det i lokal forskrift innført fartsbegrensninger i
Høllefjorden og Ny-Hellesund samt Lundeelva. Videre er 5 knop høyeste
tillatte hastighet innenfor 50 meter fra land, holmer og skjær som er synlige
Behandlet i
over vannflaten i tidsrommet 1. mai – 31. august
formannskapet
16.05.18
Det fremmes en sak i neste møte i formannskapet som gjelder disse
forholdene."

F

Ingen oppfølging
F

Utkvittert kommunestyret

