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Følgende dokumenter ble utdelt i møtet:



Referat fra møte om båtplasser i Prestebukta for beboerne i Ny-Hellesund datert 01.11.2012.
Sammendrag av NGU Rapport 2011.059 – Geofysiske målinger for løsmassekartlegging i
Søgne kommune i 2010.

Følgende saker ble utdelt i møtet:


Sak 2012/2061 Økonomiplan 2013-2016, Budsjett 2013



Sak 2012/2803 Kommunal gebyrer 2013 – Vann, avløp, renovasjon, slamtømming,

Havn/lager og parkering m.m.
Det var på forhånd sendt ut innbydelse til medlemmer av Søgne kommunestyre,
administrasjonsutvalg, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, eldreråd, tjenesteutvalg og
tillitsvalgte, for presentasjon og gjennomgang av økonomiplan 2013-2016 samt kommunale gebyrer
2013.
Rådmann Kim Høyer Holum foretok gjennomgang av den overordnede økonomiplan 2013-2016.
Økonomisjef Ståle Øverland orienterte om økonomiplanen i forhold til investeringer.
Kommunalsjef Gustav Skretting orienterte om rådmannens prioriteringer for området helse - og
omsorg.
Kommunalsjef Liv Landås orienterte om rådmannens prioriteringer for området oppvekst.
Kommunalsjef Dag Arntsen orienterte om rådmannens prioriteringer for området teknisk.
Rådmannen vil orientere om økonomiplanen på felles gruppemøte for alle politiske partier mandag
12.11.12 kl. 17.00 på Søgne omsorgssenter.
Behandling av saker startet kl. 12.30.
Av 7 representanter var 7 representanter til stede. Ingen merknader til innkalling eller saksliste
datert 30.10.12.
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Åse R. Severinsen
Ordfører

Grethe Murbræch
Rådgiver

Saksnr

Innhold

PS 119/12

Godkjenning av protokoll fra 17.10.2012

PS 120/12

Referatsaker

RS 74/12

Referat fra byggemøte nr. 24 - Søgne rådhus

RS 75/12

Referat fra byggemøte nr. 25 - Søgne rådhus

RS 76/12

Renovering av eksisterende gulv - Notat nr. BL-06

RS 77/12

Månedsrapport fra byggeleder august-oktober 2012 - Søgne Rådhus

RS 78/12

Søknad om omdisponering av gjengrodd landbruksareal til ballbinge GB 39/1 - Dvalås

RS 79/12

Ber kommunen og Fylkesmannen om å foreta ordentlig undersøkelse
av grunnen - Vurdering av rasfare / fjellrenskning - GB 71/543 Doktorgården - Lunde Borettslag SBBL

RS 80/12

Ber om at saken tas videre til mekling - Hundskilen Kommuneplanens arealdel

RS 81/12

Behov for storbytillegg i Kristiansandsregionen og mer ressurser til
kriminalitetsforebygging i Agder Politidistrikt

RS 82/12

TV-Aksjonen NRK - Amnesty International 2012

U.off.

PS 121/12

Jegersberg Gård - Interkommunalt rehabiliterings- og
kompetansesenter for rusavhengige

PS 122/12

Søknader om dekking av underskudd 2011 Spiren og Søgne barnehage

PS 123/12

Gjennomføring av reguleringsplanen for Pålsneset

PS 124/12

Utsmykking av nye Søgne rådhus

PS 125/12

Eventuelt

RS 83/12

Spørsmål om habilitetsvurderinger i 2012

RS 84/12

SV: Skriftlige habilitetsvurderinger gjort i 2011 og 2012.

PS 119/12 Godkjenning av protokoll fra 17.10.2012
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 17.10.2012

Saksprotokoll i Formannskapet - 07.11.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Repr. Andersen (Uavh) hadde merknader til feil partitilhørighet under votering i PS 116/12.
Det riktige skal være:
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 6 stemmer (H, KRF, AP, V) mot 1 stemme (Uavh).

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 17.10.12 med den merknaden som fremkom.

PS 120/12 Referatsaker
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 07.11.2012

Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
RS 76/12:
Repr. Andersen (Uavh) stilte spørsmål til RS 76/12: Renovering av eksisterende gulv, Søgne rådhus.
Rådmannen vil informere om saken i et senere møte.
Kommunalsjef Arntsen informerte i RS 79/12.
Plansjefen uttalte at det så langt ikke var nødvendig å gjennomføre tiltak eller gjøre nye
undersøkelser. NGU Rapport 2011.059 Geofysiske målinger for løsmassekartlegging i Søgne
kommune i 2010 ble utdelt i møtet

Repr. Berge (V): RS 83/12: Habilitetsvurdering av repr. Bernt Daland (FRP).
Repr. Berge (V) mente at habilitetsvurderingen skulle ha vært lagt fram for utvalget noe den ikke
hadde blitt. Det er utvalget som avgjør om en person er habil eller inhabil.
Repr. Egeli (AP): Utvalget må få informasjon om det på forhånd er gjort habilitetsvurderinger.
Repr. Berge (V): Dersom det stilles spørsmål fra en representant om habilitet, skal det legges fram
for det aktuelle utvalget.

Vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

RS 74/12 Referat fra byggemøte nr. 24 - Søgne rådhus 2012/53
RS 75/12 Referat fra byggemøte nr. 25 - Søgne rådhus 2012/53
RS 76/12 Renovering av eksisterende gulv - Notat nr. BL-06 2011/3169
RS 77/12 Månedsrapport fra byggeleder august-oktober 2012 - Søgne Rådhus
2011/2713
RS 78/12 Søknad om omdisponering av gjengrodd landbruksareal til ballbinge GB 39/1 - Dvalås 2012/3077
RS 79/12 Ber kommunen og Fylkesmannen om å foreta ordentlig undersøkelse
av grunnen - Vurdering av rasfare / fjellrenskning - GB 71/543 - Doktorgården Lunde Borettslag SBBL 2009/1041
RS 80/12 Ber om at saken tas videre til mekling - Hundskilen - Kommuneplanens
arealdel 2011/836

RS 81/12 Behov for storbytillegg i Kristiansandsregionen og mer ressurser til
kriminalitetsforebygging i Agder Politidistrikt 2011/829
RS 82/12 TV-Aksjonen NRK - Amnesty International 2012 2012/1613
PS 121/12 Jegersberg Gård - Interkommunalt rehabiliterings- og
kompetansesenter for rusavhengige
Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 24.10.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Ingen merknader. Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak/innstilling:
Rådmannen får i henhold til saksfremstillingen fullmakt til å inngå en samarbeidsavtale med
Kristiansand kommune om deltakelse i det interkommunale samarbeidet om rehabiliterings- og
kompetansesenter for rusmiddelavhengige på Jegersberg gård.

Saksprotokoll i Formannskapet - 07.11.2012
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets forslag til vedtak.
Formannskapet fattet enstemmig vedtak i samsvar med tjenesteutvalgets innstilling.

Innstilling:

Rådmannen får i henhold til saksfremstillingen fullmakt til å inngå en samarbeidsavtale med
Kristiansand kommune om deltakelse i det interkommunale samarbeidet om rehabiliterings- og
kompetansesenter for rusmiddelavhengige på Jegersberg gård

PS 122/12 Søknader om dekking av underskudd 2011 Spiren og Søgne barnehage
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune har forståelse for de økonomiske utfordringene som Spiren og Søgne barnehage
står i. Kommunen kan imidlertid ikke dekke underskuddene i Søgne og Spiren barnehage for 2011.

Saksprotokoll i Formannskapet - 07.11.2012

Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Repr. Berge(V) stilte spørsmål om sin habilitet.
Formannskapet erklærte enstemmig repr. Berge inhabil.
Repr. Berge fratrådte møtet.
Repr. Andresen (H) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes. Sak hva angår skatten utredes.
Votering:
Repr. Andresen’s (H) utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes. Sak hva angår skatten utredes.

Repr. Berge (V) tiltrådte møtet igjen.

PS 123/12 Gjennomføring av reguleringsplanen for Pålsneset
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune skal arbeide videre etter alternativ A) Frivillige utbyggingsavtaler, for utbygging av
Pålsnesområdet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 07.11.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Repr. Løchen (H) fremmet følgende alternative forslag:
Formannskapet er positiv til Rådmannens forslag om å inngå frivillige utbyggingsavtaler for
utbygging av Pålsneset dog med noen endringer av det skisserte forslaget.

Forslag A endres slik at formannskapet fatter følgende vedtak:
Kommunen inngår frivillige utbyggingsavtaler med grunneierne i reguleringsområdet. Det
velges en modell der det inngås avtale om utbygging med alle grunneierne som har tomter som
kan bebygges. Kommunen påtar seg oppgaven med å bygge ut området med en avtale om at
tomteeierne betaler sin del av opparbeidelseskostnadene når de får byggetillatelse.
Kostnadsfordelingen gjøres slik at kommunen får dekket sine renteutgifter og andre kostnader
kommunen måtte ha med utbyggingen.

En viktig forutsetning for modellen er at alle grunneierne som har tomter inngår avtale med
kommunen. Hvis ikke alle inngår avtale gjennomfører ikke kommunen utbyggingen, da må
andre modeller velges.
Forberedelse til utbyggingen starter umiddelbart og utbyggingen ferdigstilles innen utgangen
av 2014.
Votering:
Repr. Løchen’s forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Ingen stemmer ble avgitt for rådmannens forslag.

Vedtak:
Formannskapet er positiv til Rådmannens forslag om å inngå frivillige utbyggingsavtaler for
utbygging av Pålsneset dog med noen endringer av det skisserte forslaget.

Forslag A endres slik at formannskapet fatter følgende vedtak:
Kommunen inngår frivillige utbyggingsavtaler med grunneierne i reguleringsområdet. Det
velges en modell der det inngås avtale om utbygging med alle grunneierne som har tomter som
kan bebygges. Kommunen påtar seg oppgaven med å bygge ut området med en avtale om at
tomteeierne betaler sin del av opparbeidelseskostnadene når de får byggetillatelse.
Kostnadsfordelingen gjøres slik at kommunen får dekket sine renteutgifter og andre kostnader
kommunen måtte ha med utbyggingen.
En viktig forutsetning for modellen er at alle grunneierne som har tomter inngår avtale med
kommunen. Hvis ikke alle inngår avtale gjennomfører ikke kommunen utbyggingen, da må
andre modeller velges.
Forberedelse til utbyggingen starter umiddelbart og utbyggingen ferdigstilles innen utgangen
av 2014.

PS 124/12 Utsmykking av nye Søgne rådhus
Rådmannens forslag til vedtak:
Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av fire personer som disponerer et budsjett på 300 000
kroner til kunstnerisk utsmykking av det nye rådhuset. Budsjettet innarbeides i kommende
økonomiplan.
Arbeidsgruppen har følgende sammensetning:
 Brukerrepresentant for bygget.
 Medlem av styret i Søgne kunstlag eller annen forening/lag med et kunstengasjement/
kunstfaglig tilnærming.
 Politisk valgt representant.
 Kulturenheten (også funksjon som sekretær).
Arbeidsgruppen konsulterer arkitekt samt holder byggekomiteen og politikere informert underveis i
prosessen.

Saksprotokoll i Formannskapet - 07.11.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.

Repr. Andersen (Uavh) fremmet følgende tilleggsforslag :
Politisk valgt representant velges fra tjenesteutvalget.
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak med tillegg av repr. Andersens tileggsforslag
enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling til kommunestyret blir således slik:
Innstilling:
Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av fire personer som disponerer et budsjett på
300 000 kroner til kunstnerisk utsmykking av det nye rådhuset. Budsjettet innarbeides i
kommende økonomiplan.
Arbeidsgruppen har følgende sammensetning:
 Brukerrepresentant for bygget.
 Medlem av styret i Søgne kunstlag eller annen forening/lag med et kunstengasjement/
kunstfaglig tilnærming.
 Politisk valgt representant fra tjenesteutvalget.
 Kulturenheten (også funksjon som sekretær).
Arbeidsgruppen konsulterer arkitekt samt holder byggekomiteen og politikere informert
underveis i prosessen.

PS 125/12 Eventuelt
Rådmannens forslag til vedtak:

Saksprotokoll i Formannskapet - 07.11.2012
Behandling:
1. Kommunalsjef Arntsen orienterte fra møtet med fastboende i Ny-Hellesund om båtplasser i Prestebukta.
Referat fra møtet datert 01.11.2012 var utdelt i møtet.
Repr. Andresen (H) fremmet følgende forslag til vedtak:
”Fastboende på øyene i Søgne gis anledning til etablering av båtplasser på kommunens eiendom, syd
for almenningsbygga. Brygga begrenses til 10 meter. Fastboende bekoster selv brygga. Omsøkte
brygge disponeres av utbyggerne.
Søgne kommune foretar ev. nødvendige reguleringsmessige tiltak, og utsteder tillatelser til anleggelse
av brygge.
Avtalen gjelder for tyve-20 år. Etter utløpet av 20 års perioden, tilfaller brygga kommunen
vederlagsfritt. Etter endt 20 års periode, skal de fastboende ha førsterett til å leie brygga som
omhandles i denne avtale”.

Votering over repr. Andresen’s (H) forslag skulle behandles i møtet.
3 representanter (V, AP, Uavh) stemte mot at repr. Andresen’s forslag skulle behandles i møtet,
4 representanter stemte (H, KRF) for behandling.
1/3 av medlemmene kan motsette seg behandling. Jfr. kommuneloven § 34
§ 34. Endring av sakliste. Forespørsler.
1. Folkevalgt organ kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak på
den utsendte saklisten. Det kan også treffe vedtak i sak som ikke er oppført på saklisten, hvis ikke
møteleder eller 1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg dette.
Forslaget for behandling i møtet falt med 3 stemmer (V, AP, Uavh) mot og 4 stemmer (H, KRF) for
behandling.
Forslaget fra repr. Andresen (H) sendes til rådmannen som et innspill i saken.
Repr. Egeli (AP) fremmet ønske om nærmere redegjørelse fra rådmannen bl.a. med hensyn til
liggetid, rettigheter, bruken av brygga.

2. Ordfører R. Severinsen (H) refererte til møte med beboere langs Hølleveien. Beboerne har i
lengre tid uttrykt sin bekymring for de trafikale forhold på Hølleveien og etterlyst
trafikksikringstiltak.
Plansjefen opplyste at det vil komme sak til formannskapet.
3. Repr. Berge (V) ønsket nærmere informasjon om stamveiutbyggingen på Agder, og ønsket at
Statens vegvesen ville orientere om planene i formannskap eller kommunestyre.
Rådmannen foreslår temamøte i slutten av 2012 eller på nyåret, og vil komme tilbake med
nærmere opplysninger.
4. Repr. Berge (V) ønsker informasjon om situasjonen i Returkraft.
Det foreslåes befaring. Rådmannen avtaler tidspunkt.

5. Repr. Kleivset (KRF) stilte spørsmål ang. fortetting i boligstrøk.
Rådmannen informerte at hovedregelen ved fortetting skal skje i forhold til reguleringsplanen.
6. Rådmann Kim H. Holum: Eventuell evaluering om bruken av Ipad, og eventuelle løsninger for
dem som ønsker saksdokumenter på papir - Eventuell godtgjørelse ang. nedlasting på papir
Rådmannen opplyste at man nå gjennomgår godtgjøringsreglementet, og at dette kan tas opp i den
sammenheng.
8. Repr. Berge (V) etterspurte lettere tilgjengelighet av møteinnkallinger og protokoller
på kommunens hjemmeside.

Møtet ble lukket.
Rådmannen informerte om mulige prosjekter på Tangvall.
Møtet ble åpnet.

Vedtak/innstilling:

RS 83/12 Spørsmål om habilitetsvurderinger i 2012 2012/2838
RS 84/12 SV: Skriftlige habilitetsvurderinger gjort i 2011 og 2012. 2012/2838

