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Kim Høyer Holum
Camilla Erland Aarnes
Grethe Murbræch

Representerer
AP

Stilling
Rådmann
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Av 7 medlemmer var 7 medlemmer til stede inkludert møtende vararepresentanter. Sakskartet
omfattet PS 96/12-103/12. Ingen merknader til sakskart og innkalling datert 04.09.12.
Behandling av sak PS 100/12 ble utsatt i for ekstern habilitetsvurdering av saksbehandler.
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Åse R. Severinsen (sign)
Ordfører

Camilla Erland Aarnes
Rådgiver

Saksnr

Innhold

PS 96/12

Godkjenning av protokoll fra 29.08.12

PS 97/12

Referatsaker

RS 55/12

Referat fra byggekomitemøte - Søgne rådhus - Renovering og
ombygging

RS 56/12

Søgne rådhus - Renovering og ombygging.
Refrat fra møte i byggekomiteen.

RS 57/12

Formelt varsel om avhending av bunker Åros - GB 20/134 - Forsvarets
eiendom - Trinn 2 - Utvidet offentlig avklaring

PS 98/12

Videreføring av Nullvisjonsprosjektet for Søgne og Songdalen

PS 99/12

Kommunedelplan for gang- og sykkelveinettet - Søgne kommune offentlig ettersyn

PS 100/12

Forvaltningsplan for statlige sikra friluftsområder i Skjærgårdsparken,
med handlingsplan for 2013-2018

PS 101/12

Spørsmål om salg av regulerte rekkehustomter i Årosskogen, felt C3

PS 102/12

Vurderinger av kommunale omsorgs- og utleieboliger

PS 103/12

Eventuelt

NB: rekkefølgen for behandling av saker, kan ved behov, bli endret i møtet

U.off.

U.off. iht
Off.l.§13.1
jfr.
Fv.l.§13.2

PS 96/12 Godkjenning av protokoll fra 29.08.12
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 29.08.12.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.09.2012
Behandling:
Ingen merknader.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 29.08.12 og 06.09.12.

PS 97/12 Referatsaker
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.09.2012
Behandling:
RS 55/12 Referat fra byggekomitemøte - Søgne rådhus - Renovering og ombygging.


Repr. Andresen (H): Deler av brev fra advokat Jan Olaf Dukan mangler. Fullstendig brev
utdelt til medlemmene i møtet.

Rådmann Høyer Holum orienterte kort om status i byggingen av rådhuset
Vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

RS 55/12 Referat fra byggekomitemøte - Søgne rådhus - Renovering og
ombygging 2012/53
RS 56/12 Søgne rådhus - Renovering og ombygging.
Refrat fra møte i byggekomiteen. 2012/53
RS 57/12 Formelt varsel om avhending av bunker Åros - GB 20/134 - Forsvarets
eiendom - Trinn 2 - Utvidet offentlig avklaring 2012/2639
PS 98/12 Videreføring av Nullvisjonsprosjektet for Søgne og Songdalen

Rådmannens forslag til vedtak:
Nullvisjonsprosjektet for Søgne og Songdalen forlenges til 31.12.2015. Søgne kommune bidrar
med 100 000 kroner årlig. Beløpet dekkes inn i den kommende økonomiplanen. Det forutsettes
at Fylkeskommunen og Songdalen kommune bidrar til å finansiere prosjektet i tråd med
saksutredningen.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.09.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Nullvisjonsprosjektet for Søgne og Songdalen forlenges til 31.12.2015. Søgne kommune bidrar med
100 000 kroner årlig. Beløpet dekkes inn i den kommende økonomiplanen. Det forutsettes at
Fylkeskommunen og Songdalen kommune bidrar til å finansiere prosjektet i tråd med
saksutredningen.
Repr. Andresen (H) fremmet tillegg til rådmannens forslag:
Formannskapet er inneforstått med engasjement av prosjektleder i inntil 3 år.

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak med tillegg fra Høyre enstemmig vedtatt.
Innstilling:
Nullvisjonsprosjektet for Søgne og Songdalen forlenges til 31.12.2015. Søgne kommune bidrar
med 100 000 kroner årlig. Beløpet dekkes inn i den kommende økonomiplanen. Det forutsettes
at Fylkeskommunen og Songdalen kommune bidrar til å finansiere prosjektet i tråd med
saksutredningen.
Formannskapet er inneforstått med engasjement av prosjektleder i inntil 3 år.

PS 99/12 Kommunedelplan for gang- og sykkelveinettet - Søgne kommune offentlig ettersyn
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar å legge ut planprogram for kommunedelplan ”sykkel i Søgne” til offentlig
ettersyn jfr. plan- og bygningslovens § 11-13 samtidig som det meldes oppstart av planarbeidet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.09.2012
Behandling:
Protokolltilførsel fra repr. Andresen (H):
Delrapporter legges frem for formannskapet for vurdering underveis.

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet vedtar å legge ut planprogram for kommunedelplan ”sykkel i Søgne” til offentlig
ettersyn jfr. plan- og bygningslovens § 11-13 samtidig som det meldes oppstart av planarbeidet.

PS 100/12 Forvaltningsplan for statlige sikra friluftsområder i
Skjærgårdsparken, med handlingsplan for 2013-2018
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
Forvaltningsplanen for skjærgårdsparken med handlingsplan for perioden 2013 – 2018 vedtas.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.09.2012
Behandling:
Saken ble utsatt i møte i formannskapet 29.08.12 for habilitetsvurdering av saksbehandler og
rådmann. Vurdering fra kommunens jurist er vedlagt saken. Juristens vurdering er at saksbehandler
og rådmann er habile.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
Forvaltningsplanen for skjærgårdsparken med handlingsplan for perioden 2013 – 2018 vedtas.
Ordfører Severinsen (H) fremmet forslag:
Saken utsettes for en ekstern juridisk vurdering av habilitet til saksbehandler.
Votering:
Ordføreren sitt utsettelsesforslag vedtatt med 6 stemmer mot 1 stemme (KRF).
Rådmannens forslag til vedtak ble derfor ikke votert over.

Vedtak:
Saken utsettes for en ekstern juridisk vurdering av habilitet til saksbehandler.

PS 101/12 Spørsmål om salg av regulerte rekkehustomter i Årosskogen, felt C3
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet samtykker i at område felt C3 i Årosskogen legges ut for salg til
interesserte utbyggere.
Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med eierne av GB 20/10 om arbeids- og
kostnadsdeling i forbindelse med utarbeidelse av prospekt og salg av feltet.

Endelig avtale om salg av kommunal grunn skal godkjennes av formannskapet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.09.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet samtykker i at område felt C3 i Årosskogen legges ut for salg til interesserte
utbyggere.
Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med eierne av GB 20/10 om arbeids- og
kostnadsdeling i forbindelse med utarbeidelse av prospekt og salg av feltet.
Endelig avtale om salg av kommunal grunn skal godkjennes av formannskapet.
Repr. Andersen (Uavh.) fremmet forslag:
Kommunen tilbyr seg å forhandle om kjøp av arvingenes regulerte grunn for å legge dette ut
for salg til høystbydende/beste løsning.
Kjøper forplikter seg til å opparbeide infrastruktur. 50% av boligene tilrettelegges for
husbankfinansiering.
Votering:
Rådmannens forslag satt opp mot repr. Andersen (Uavh.) sitt forslag til vedtak. Rådmannens forslag
til vedtak falt med 4 stemmer mot 3 stemmer (H).
Vedtak:
Kommunen tilbyr seg å forhandle om kjøp av arvingenes regulerte grunn for å legge dette ut
for salg til høystbydende/beste løsning.
Kjøper forplikter seg til å opparbeide infrastruktur. 50% av boligene tilrettelegges for
husbankfinansiering.

PS 102/12 Vurderinger av kommunale omsorgs- og utleieboliger
PS 103/12 Eventuelt

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.09.2012
Behandling:
Orientering ved advokat Gro Hamre. Orienteringen skjedde i lukket møte, iht. kommuneloven § 312.

Repr. Andresen (H):


Ønsket orientering om artikkel i Fædrelandsvennen ang. mobbing på Langenes skole.
Rådmannen orienterte om saken.

Repr. Bakke (AP):



Ønsket tilbakemelding om status i sak om utvidelse av nattevaktstilling i pleie- og omsorg.
Rådmann Høyer Holum: Administrasjonen vil sjekke opp saken og orientere formannskapet
på e-post.
Ønsket tilbakemelding om status om utlysning av biblioteksjef. Stillingen er lyst ut under
administrasjonsavdelingen og ikke under kultur. Ønsket også en tilbakemelding om politisk
vedtak ang. denne omorganiseringen. Rådmann Høyer Holum orienterte kort om status, og
formannskapet er tidligere orientert om omorganiseringen, men vedtak er fattet
administrativt.

