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Møtte for
Egel Terkelsen
Jack Andersen
Bjørn Egeli
Solveig Kjelland Larsen

Representerer
FRP
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Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Kim Høyer Holum
Rådmann
Av 7 medlemmer var 7 til stede inkludert møtende vararepresentanter. Ingen merknader til sakskart
og innkalling datert 20.08.12. Sakskartet omfattet sak PS 85/12-PS 94/12. Sak 91/12 trukket fra
saklisten, da den skal behandles i valgstyret 03.09.12.
Repr. Aslaug Bakke (AP) og Repr. Oscar Lohne møtte hhv. for repr. Egeli (AP) og repr. Løchen (H),
da representantene ble erklært inhabile i sak PS 87/12.
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Åse R. Severinsen
Ordfører

Kim Høyer Holum
Rådmann
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PS 85/12 Godkjenning av protokoll fra 14.06.12
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møtet 14.06.12.

Saksprotokoll i Formannskapet - 29.08.2012
Behandling:
Ingen merknader.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møtet 14.06.12.
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PS 86/12 Referatsaker
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 29.08.2012
Behandling:
Repr. Terkelsen (FRP):
 RS 52/12 Avslag på søknad om statlige midler til sikring av friluftslivsområdet 2012 Riveneset GB 32/87. Er det mulig å finne andre måter å sikre parkering i området?
Administrasjonen vil komme tilbake til saken.
 RS 53/12 Månedsrapport fra byggleder mai, juni, juli og august 2012. Hvilke kontroller har
kommunen med ID-kort på byggeplassen på rådhuset. Administrasjonen vil komme tilbake
til saken.
Vedtak:
Formannskapet tar referatsakene forøvrig til orientering.

RS 49/12 Kommunal støtte til Søgneguiden 2012 2012/1854
RS 50/12 Internasjonal strategi for Agder vedtatt 2007/2998
RS 51/12 Avslag på søknad om statlige midler til sikring av friluftslivsområde
2012 - Paradisbukta - GB 12/11 2011/2098
RS 52/12 Avslag på søknad om statlige midler til sikring av friluftslivsområdet
2012 - Riveneset GB 32/87 2011/1254
RS 53/12 Månedsrapport fra byggleder mai, juni, juli og august 2012 2011/2713
RS 54/12 Møtereferat 09.08.12 fra byggemøte nr. 20 2012/53
PS 87/12 Grunnavståelse for bygging av gang- og sykkelvei langs Langenesveien Bistand til tvungen avståelse
Rådmannens forslag til vedtak:
For gjennomføring av reguleringsplanen av 29.09.2009 for boligfeltet “Kilenesheia”,
Langenes, vedtar kommunestyret i medhold av plan- og bygningslovens § 16-2
ekspropriasjon av grunn og rettigheter for anleggelse av gang- og sykkelvei langs
Langenesveien fra følgende eiendommer/grunneiere:
GB

Eier

Adresse

12/7
13/1

Areal m²
276
0

Dag Ø Kerlefsen
Roald Langenes

13/24
13/27,36

141
162

13/4,7

190

Ove Pettersen
Jorunn og Jan Arne Tønnessen,
Astri Pettersen
Asbjørn Elias Kloster

Langenesveien 381 4640 Søgne
Langenesveien 346 4640 Søgne (omlegg.
avkjørsel)
Langenesveien 356 4640 Søgne
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Langenesveien 340 4640 Søgne
Langenesveien 332 4640 Søgne

Søgne kommune begjærer skjønn så snart som mulig for fastsettelse av erstatninger
for grunn og ulemper. Det søkes Fylkesmannen i Vest-Agder om samtykke til
forhåndstiltredelse av grunn.
Utgiftene forbundet med skjønnet dekkes av utbygger av boligfeltet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 29.08.2012
Behandling:
Repr. Egeli (AP) og repr. Løchen (H) erklært inhabile pga familiære forhold. Repr. Aslaug Bakke
(AP) og Repr. Oscar Lohne møtte for representantene. Til behandling forelå rådmannens forsag til
vedtak:
For gjennomføring av reguleringsplanen av 29.09.2009 for boligfeltet “Kilenesheia”, Langenes,
vedtar kommunestyret i medhold av plan- og bygningslovens § 16-2 ekspropriasjon av grunn og
rettigheter for anleggelse av gang- og sykkelvei langs Langenesveien fra følgende
eiendommer/grunneiere:
GB

Eier

Adresse

12/7
13/1

Areal m²
276
0

Dag Ø Kerlefsen
Roald Langenes

13/24
13/27,36

141
162

13/4,7

190

Ove Pettersen
Jorunn og Jan Arne Tønnessen,
Astri Pettersen
Asbjørn Elias Kloster

Langenesveien 381 4640 Søgne
Langenesveien 346 4640 Søgne (omlegg.
avkjørsel)
Langenesveien 356 4640 Søgne
Langenesveien 340 4640 Søgne
Langenesveien 332 4640 Søgne

Søgne kommune begjærer skjønn så snart som mulig for fastsettelse av erstatninger for grunn
og ulemper. Det søkes Fylkesmannen i Vest-Agder om samtykke til forhåndstiltredelse av
grunn.
Utgiftene forbundet med skjønnet dekkes av utbygger av boligfeltet.

Repr. Andresen (H) fremmet utsettelsesforslag.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Utsettelsesforslaget falt med 3 stemmer (H) mot 4 stemmer.
 Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Innstilling:
For gjennomføring av reguleringsplanen av 29.09.2009 for boligfeltet “Kilenesheia”, Langenes,
vedtar kommunestyret i medhold av plan- og bygningslovens § 16-2 ekspropriasjon av grunn og
rettigheter for anleggelse av gang- og sykkelvei langs Langenesveien fra følgende
eiendommer/grunneiere:
GB

Eier

Adresse

12/7
13/1

Areal m²
276
0

Dag Ø Kerlefsen
Roald Langenes

13/24
13/27,36

141
162

13/4,7

190

Ove Pettersen
Jorunn og Jan Arne Tønnessen,
Astri Pettersen
Asbjørn Elias Kloster

Langenesveien 381 4640 Søgne
Langenesveien 346 4640 Søgne (omlegg.
avkjørsel)
Langenesveien 356 4640 Søgne
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Langenesveien 340 4640 Søgne
Langenesveien 332 4640 Søgne

Søgne kommune begjærer skjønn så snart som mulig for fastsettelse av erstatninger for grunn
og ulemper. Det søkes Fylkesmannen i Vest-Agder om samtykke til forhåndstiltredelse av
grunn.
Utgiftene forbundet med skjønnet dekkes av utbygger av boligfeltet.

PS 88/12 Songvaar Vekst AS - Søknad om kommunal garanti
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommunestyre vedtar å garantere for et lån stort kr 4,5 mill. til Songvaar
Vekst AS som skal nyttes til refinansiering av tidligere lån samt oppgradering
av bygningsmasse og teknisk utstyr. Lånet forutsettes gitt med en avdragstid
på 30 år.

Saksprotokoll i Formannskapet - 29.08.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommunestyre vedtar å garantere for et lån stort kr 4,5 mill. til Songvaar Vekst AS
som skal nyttes til refinansiering av tidligere lån samt oppgradering av bygningsmasse og
teknisk utstyr. Lånet forutsettes gitt med en avdragstid på 30 år.
Administrasjonen endret innstillingen i møtet:
Søgne kommune garanterer med selvskyldnergaranti for et lån stort kr 4,5 mill. som Songvaar Vekst
AS opptar til refinansiering av tidligere lån samt oppgradering av bygningsmasse og teknisk utstyr.
Garantien gjelder for lånet hovedstol kr 4,5 mill. med tillegg av eventuelle påløpne renter og
omkostninger. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 30 år
med tillegg av inntil 2 år, jfr garantiforskriftenes §3.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Innstilling:
Søgne kommune garanterer med selvskyldnergaranti for et lån stort kr 4,5 mill. som Songvaar Vekst
AS opptar til refinansiering av tidligere lån samt oppgradering av bygningsmasse og teknisk utstyr.
Garantien gjelder for lånet hovedstol kr 4,5 mill. med tillegg av eventuelle påløpne renter og
omkostninger. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 30 år
med tillegg av inntil 2 år, jfr garantiforskriftenes §3.

PS 89/12 Forvaltningsplan for statlige sikra friluftsområder i Skjærgårdsparken,
med handlingsplan for 2013-2018.
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Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
Forvaltningsplanen for skjærgårdsparken med handlingsplan for perioden 2013 – 2018 vedtas.

Saksprotokoll i Formannskapet - 29.08.2012
Behandling:
Ordfører Severinsen (H) stilte spørsmål med rådmannens og saksbehandlers habilitet i saken.
Ordføreren forslo at saken sendes tilbake til administrasjonen for nærmere utredning. Formannskapet
sluttet seg til ordførerens vurdering.
Vedtak:
Saken sendes tilbake til administrasjonen for nærmere utredning.

PS 90/12 Bygging av høydebasseng Vedderheia nord byggetrinn 2 - fordeling av
kostnader
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Forslag til avtale om fordeling av kostnader vedrørende bygging av nytt høydebasseng for
vann godkjennes.
2. Enhetsleder ingeniørvesenet gis fullmakt til å signere avtale innefor de økonomiske rammer
som er gitt i hovedplan vann.

Saksprotokoll i Formannskapet - 29.08.2012
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Innstilling:
1. Forslag til avtale om fordeling av kostnader vedrørende bygging av nytt høydebasseng for
vann godkjennes.
2. Enhetsleder ingeniørvesenet gis fullmakt til å signere avtale innefor de økonomiske rammer
som er gitt i hovedplan vann.

PS 91/12 Endring av valgkretser til Stortingsvalg og Kommunestyrevalg i Søgne
kommune.
Rådmannens forslag til vedtak:
Stemmekretsene reduseres fra 4 til 1. Alle dagens kretser nedlegges. Ny krets opprettes med navnet:
”Søgne krets”.
Nygårdshallen benyttes som valglokale.
Elektronisk avkryssing i manntallet.
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En evaluering av Stortingsvalget-2013 behandles av Valgstyret, som avgjør om dette skal
videreføres til også å gjelde Kommunestyrevalget i 2015 og som en permanent ordning for
framtidige valg.

Saksprotokoll i Formannskapet - 29.08.2012
Behandling:
Kommunen har fått tilbakemelding at saken burde behandles i valgstyret før endelig vedtak i kommunestyret.
Saken trekkes derfor fra saklisten og behandles i valgstyret 03.09.12. Kommunestyrets medlemmer varslet på
e-post 23.08

PS 92/12 Innføring av papirløse utvalgsmøter i Søgne Kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune innfører løsning for papirløse møter som beskrevet i saken fra september 2012.

Saksprotokoll i Formannskapet - 29.08.2012
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Søgne kommune innfører løsning for papirløse møter som beskrevet i saken fra september
2012.

PS 93/12 KOMMUNAL MEDFINANSERING AV
SPESIALISTHELSETJENESTEN - ENDRING AV BELØP FOR 2012 ETTER
FAKTISK FORBRUK 1. TERTIAL 2012 - SAMHANDLINGSREFORMEN
Rådmannens forslag til vedtak:
Rapport om kommunal medfinansering av spesialisthelsetjenesten, tas til orientering.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 22.8.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Rapport om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten, tas til orientering.
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Saksprotokoll i Formannskapet - 29.08.2012
Behandling:
Tjenesteutvalget innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Rapport om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten, tas til orientering.

PS 94/12 Eventuelt formannskapet 29.08.12

Saksprotokoll i Formannskapet - 29.08.2012
Behandling:
Ordfører Severinsen (H):
 Tok opp spørsmål om problematikk langs Hølleveien og ga signal om at administrasjonen må
prioritere denne saken.
Repr. Terkelsen (FRP):
 Hvem har ansvar for vedlikehold av vollene på E-39? Rådmann Holum: Dette er veieier sitt
ansvar, i dette tilfellet staten, men administrasjonen vil følge opp saken.
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