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Av 7 medlemmer var 7 medlemmer til stede inkludert møtende vararepresentanter. Sakskartet
omfattet PS 104/12–PS 109/12. Ingen merknader til sakskart og innkalling datert 18.09.12.
Følgende dokument ble utdelt i møtet:


Ekstern juridisk habilitetsvurdering av Arnfinn Håverstad som saksbehandler i sak om
forvaltningsplan for skjærgården.

Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Åse R. Severinsen (sign)
Ordfører

Grethe Murbræch
Rådgiver

Saksnr

Innhold

PS 104/12

Godkjenning av protokoll fra 12.09.12

PS 105/12

Referatsaker

RS 58/12

Fylkesmannens rolle i arbeidet med å sikre en tilstrekkelig
boligutbygging

RS 59/12

Tilbakemelding vedr. forespørsel om gangfelt / fotgjengerfelt fv. 456
Hølleveien - Tangveien

PS 106/12

Forslag om forkjørsvegregulering av FV 114 Tangvall - Lindelia samt
FV 152 Årosvegen

PS 107/12

Søgne kommunes finansforvaltning - 2. tertial 2012

PS 108/12

Tertialrapport - 2. tertial 2012

PS 109/12

Eventuelt

PS 104/12 Godkjenning av protokoll fra 12.09.12
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 12.09.12.

Saksprotokoll i Formannskapet - 26.09.2012
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 12.09.12.

PS 105/12 Referatsaker
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 26.09.2012

U.off.

Behandling:
Ingen merknader til referatsakene.
Vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

RS 58/12 Fylkesmannens rolle i arbeidet med å sikre en tilstrekkelig
boligutbygging 2012/2770
RS 59/12 Tilbakemelding vedr. forespørsel om gangfelt / fotgjengerfelt fv. 456
Hølleveien - Tangveien 2012/1166
PS 106/12 Forslag om forkjørsvegregulering av FV 114 Tangvall - Lindelia samt
FV 152 Årosvegen
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Søgne kommune er positiv til at FV 114 Tangvall – Lindelia skiltes som forkjørsveg.
2. Søgne kommune er positiv til at FV 152 Årosvegen skiltes som forkjørsveg.

Saksprotokoll i Formannskapet - 26.09.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

1. Søgne kommune er positiv til at FV 114 Tangvall – Lindelia skiltes som forkjørsveg.
2. Søgne kommune er positiv til at FV 152 Årosvegen skiltes som forkjørsveg.
Ordfører opplyste om at hun var kontaktet via mail ang. trafikksikkerheten på veistrekningen KroganOrmelia. Ordfører bad om en protokolltilførsel.
Protokolltilførsel:
Formannskapet er bekymret for trafikksikkerheten på veistrekningen Krogan-Ormelia på grunn av manglende
gang- og sykkelsti.
Formannskapet stilte spørsmål om hvorfor forkjørsveg stopper før utkjørsel fra Åros Camping.
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Søgne kommune er positiv til at FV 114 Tangvall – Lindelia skiltes som forkjørsveg.
2. Søgne kommune er positiv til at FV 152 Årosvegen skiltes som forkjørsveg.

PS 107/12 Søgne kommunes finansforvaltning - 2. tertial 2012

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar rapporten til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 26.09.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar rapporten til orientering.

Rådmannen orienterte om finansforvaltningen.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Kommunestyret tar rapporten til orientering.

PS 108/12 Tertialrapport - 2. tertial 2012
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar tertialrapport 2. tertial 2012 til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 26.09.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar tertialrapport 2. tertial 2012 til orientering.
Rådmannen svarte på spørsmål og orienterte om de ulike enheters forbruk.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Kommunestyret tar tertialrapport 2. tertial 2012 til orientering.

PS 109/12 Eventuelt

Saksprotokoll i Formannskapet - 26.09.2012
Behandling:

Ordfører Severinsen (H):


stilte spørsmål om videre saksgang i forbindelse med at saksbehandler Arnfinn Håverstad er erklært
inhabil i sak om forvaltningsplan for skjærgården.
Rådmannen informerte om at saken vil bli lagt fram på nytt med Dag Arntsen som saksbehandler.
 Spørsmål fra Roy Fardal (Uavh) om boplikt (på land) skulle tas opp på nytt ble referert.
Formannskapet var enig i at spørsmål om boplikt ikke skulle vurderes på nytt på nåværende tidspunkt.
Repr. Andresen (H):
 Ønsket informasjon om hva har skjedd i forhandlingene rundt gang- og sykkelsti på Langenes.
Rådmannen orienterte og saken vil bli tatt opp i neste formannskapsmøte.
Repr. Jack Andersen (Uavh):


Lys - Tånevig skole. Stilte spørsmål om lyset kan være på inntil salg av skolen er gjennomført, da
barn benytter området til lek.
Rådmannen undersøker med ingeniørvesenet.
 Ønske om at ballbinge i Vest-bygda realiseres.
Rådmannen informerte om at administrasjonen ser positivt på dette og jobber med saken.


Transport av elever til og fra skolen Vest-bygda. Ønske om større forutsigbarhet i forhold til den
farlige skoleveien.

 Spørsmål om økt nattevaktstilling i pleie- og omsorgsenheten.
Rådmannen informerte om at nattevakt innkalles ved behov og at deltidsstillingsproblematikken er under
utredning.
Rådmannen:
Budsjett - Utsmykking – Rundkjøring
 Rådmannen ønsket uttalelse fra formannskapet om tilleggsbevilgning til ferdigstillelse av prosjektet.
Formannskapet ber om at saken tas opp på neste møte.
Møtet ble lukket
Rådmannen orienterte om salg av kommunale eiendommer.

