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PS 126/12 Godkjenning av protokoll fra møte 07.11.2012
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 07.11.2012

Saksprotokoll i Formannskapet - 21.11.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Repr. Bakke (A) opplyste om at repr. Kjelland Larsen var oppført i protokollen som tilstedeværende
samtidig som hun var oppført som fraværende.
Det riktige skal være: Repr. Kjelland Larsen møtte ikke.

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 07.11.2012

PS 127/12 Referatsaker
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 21.11.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Repr. Andresen (H) ønsket RS 87/12, brev datert 13.11.12, fra gruppeleder FRP, Egel Terkelsen
som vedlegg til protokollen.
Vedlegg til protokoll RS 87/12:
“Jeg ønsker å komme med noen kommentarer til protokollen i Formannskapet
07.11-12 RS 83/12 om de påstander og slik jeg ser det angrep på representant Bernt
Daland samt angrep på Leder i Plan og Miljøutvalgets møte 14.03-12 og fungerende
ordfører i Kommunestyremøte 26.04-12. Jeg ser også på dette som et angrep på
administrasjonen.
Jeg viser til protokollens påstander fra to representanter under.
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.
Jeg vil begynne med å be de representanter som kommer med slike påstander om å
lese protokoller før slike angrep og påstander blir fremsatt.
Jeg viser til protokoll fra Plan og Miljøutvalgets møte 14.03-12.
Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 14.03.2012
Behandling:
Repr. Daland (FRP) stilte spørsmål ved sin habilitet da en av de som står bak
prosjektet er hans fetter. Representanten eier også eiendom i gata fetteren bor.
Representanten fratrådte møtet under habilitetsvurderingen. Vurdering av
habilitetsspørsmålet fra spesialrådgiver Jahn Arild Stray utdelt i møtet.
Representanten ble enstemmig vurdert som habil, og tiltrådte møtet.
Jeg viser så til protokoll fra kommunestyrets møte 26.04-12.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.04.2012
Behandling:
Repr. Daland (FRP) stilte spørsmål ved sin habilitet da han er andelseier i Borøya
vannverk.
Representanten fratrådte møtet under behandlingen.
Representanten enstemmig vurdert som habil og tiltrådte møtet.
Det ble også fra fungerende ordfører opplyst for kommunestyrets medlemmer at
vurderingen lå tilgjengelig for kommunestyrets medlemmer dersom noen ønsket å
lese den.
Ingen av kommunestyrets medlemmer ønsket dette.
Jeg håper at vi i fremtiden kan opptre ryddig i forhold til hverandre, og komme med
fakta og ikke gjetninger.”

Vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering

RS 85/12 Referat fra byggemøte nr. 26 - Søgne Rådhus 2012/53
RS 86/12 Rapport prosjektperiode 1 - Lokalmedisinske tjenester i Knutepunkt
Sørlandet kommuner 2012/3278
PS 128/12 Forslag til politisk møteplan våre 2013
Rådmannens forslag til vedtak:
Vårhalvåret 2013 holder formannskapet, tjenesteutvalget, plan- og miljøutvalget og kommunestyret
følgende møter:
JANUAR
Onsdag 09.01.13
Mandag 14.01.13
Tirsdag 15.01.13
Tirsdag 15.01.13
Onsdag 16.01.13
Onsdag 23.01.13
Onsdag 30.01.13
Torsdag 31.01.13

:
:
:
:
:
:
:
:

Plan- og miljøutvalget
Eldrerådet
Administrasjonsutvalget
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Formannskapet
Tjenesteutvalget
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret

FEBRUAR
Onsdag 06.02.13
Mandal 11.02.13
Tirsdag 12.02.13
Onsdag 13.02.13
Tirsdag 26.02.13
Onsdag 27.02.13
Torsdag 28.02.13

:
:
:
:
:
:
:

Formannskapet
Eldrerådet
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Plan- og miljøutvalget
Administrasjonsutvalget
Tjenesteutvalget
Kommunestyret

MARS
Onsdag 06.03.13
Mandag 11.03.13
Tirsdag 12.03.13
Tirsdag 12.03.13
Onsdag 13.03.13
Onsdag 20.03.13
Torsdag 21.03.13

:
:
:
:
:
:
:

Formannskapet
Eldrerådet
Administrasjonsutvalget
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Plan- og miljøutvalget
Tjenesteutvalget
Kommunestyret

APRIL
Onsdag 03.04.13
Mandag 08.04.13
Tirsdag 09.04.13
Onsdag 10.04.13
Tirsdag 16.04.13
Onsdag 17.04.13
Onsdag 24.04.13

: Formannskapet
: Eldrerådet
: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
: Plan- og miljøutvalget
: Administrasjonsutvalget
: Tjenesteutvalget
: Plan- og miljøutvalget

Torsdag 25.04.13

: Kommunestyret

MAI
Onsdag 08.05.13
Mandag 13.05.13
Tirsdag 14.05.13
Onsdag 15.05.13
Onsdag 22.05.13
Tirsdag 28.05.13
Onsdag 29.05.13:
Torsdag 30.05.13

:
:
:
:
:
:
:
:

Formannskapet
Eldrerådet
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Plan- og miljøutvalget
Tjenesteutvalget
Administrasjonsutvalget
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret

JUNI
Onsdag 05.06.13
Mandag10.06.13
Tirsdag 11.06.13
Onsdag 12.06.13
Tirsdag 18.06.13
Onsdag 19.06.13
Torsdag 20.06.13
Onsdag 26.06.13

:
:
:
:
:
:
:
:

Formannskapet
Eldrerådet
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Plan- og miljøutvalget
Administrasjonsutvalget
Tjenesteutvalget
Kommunestyret
Plan- og miljøutvalget

Administrasjonsutvalgets møter settes ordinært tirsdager kl 09.00.
Tjenesteutvalgets og plan- og miljøutvalgets møter settes ordinært onsdager kl 09.00.
Formannskapets møter settes ordinært onsdager kl 09.00.
Kommunestyrets møter settes ordinært torsdager kl 17.30.
Eldrerådets møter settes ordinært til mandager kl 10.00.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes møter settes ordinært til tirsdager kl 12.00.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 13.11.2012
Behandling:
Til behandling forelå forslag til møteplan vårhalvåret 2013.

Innstilling:
Administrasjonsutvalget godkjenner foreslåtte møteplan.

Saksprotokoll i Formannskapet - 21.11.2012

Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.

Formannskapet fattet enstemmig vedtak i samsvar med rådmannens forslag:

Vedtak:
Formannskapet godkjenner rådmannens forslag til politisk møteplan for vårhalvåret 2013.

PS 129/12 Sentrumsnær lysløype, valg av løypetracè.
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannen legger fram to alternative forslag til vedtak:
Alt A Åros strandsti
Alt B Kvernhusløypa
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
Formannskapet innstiller på alt …… for lyssatt turløype

Saksprotokoll i Formannskapet - 21.11.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens to alternative forslag til vedtak.
Formannskapet fattet enstemmig vedtak for alt. B, Kvernhusløypa for lyssatt turløype og innstiller til
kommunestyret:

Innstilling:

Kommunestyret vedtar alt. B Kvernhusløypa for lyssatt turløype.

PS 130/12 Budsjettendring investeringsregnskapet 2012
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar rapporten vedrørende investeringsregnskapet pr. 25.10.2012 til orientering.
1. Omdisponeringer som fremgår av tabellen nedenfor vedtas.
2. Rammen for låneopptak i 2012 justeres med bruk av ubrukte lånemidler.

Saksprotokoll i Formannskapet - 21.11.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.

Votering:
Formannskapet vedtok å legge saken frem for kommunestyret i samsvar med rådmannens innstilling:
Innstilling:
Kommunestyret tar rapporten vedrørende investeringsregnskapet pr. 25.10.2012 til
orientering.
3. Omdisponeringer som fremgår av tabellen nedenfor vedtas.
4. Rammen for låneopptak i 2012 justeres med bruk av ubrukte lånemidler.

Budsjettjustering

Investeringsbudsjettet

Budsjett
2012

Prognose
2012

Budsjettjustering Tiltak budsjett
Overføre ubrukte lånemidler fra
58 000
28 000 2011

Rådhuset

30 000

Lunde skole

35 800

0

Kirkegårdsutvidelse

0

2 000

Kjøp av Salemsveien
Bofelleskap
fuksjonshemmede

19 000

0

-19 000 Ubrukte lånemidler

7 500

0

-7 500 Overføres til 2013

1 000

0

0

1 500

-1 000 Overføres til 2013
Disposisjonsfond - overskridelse
1 500 R2011

Radontiltak
Sjøstjerna barnehage
Ekstraordinært avdrag lån
Finansieringsbehov
Finansiering

14 500
93 300

76 000

-35 800 Ubrukte lånemidler
Ubrukte lånemidler - overskridelse
2 000 R2011

14 500 Avbalansering startlån
-17 300

Bruk av lånemidler

-93 300

Bruk av avsetninger
Bruk av avsetninger
startlån
Finansiering

-93 300

-60 000

-33300

-1 500

1500

-14 500

14500

-76 000

-17 300

PS 131/12 Kommunale gebyrer 2013 - Vann, avløp, renovasjon, slamtømming,
havn/lager og parkering m.m.
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
1. Tilknytningsgebyr for vann for 2013 kr. 15.000 (uendret)
2. Tilknytningsgebyr for avløp for 2013 kr. 15.000 (uendret).
3. Årsgebyr vannforsyning: abonnementsgebyr kr. 629 og forbruksgebyret kr. 3,85 pr m3 (økes
med kr. 89,- med måler og 170 m3 i årlig forbruk ift 2012).
4. Årsgebyr avløp: abonnementsgebyr kr. 1.715 og forbruksgebyret 10,36 kr. pr m3.
(økes med kr. 420 med måler og 170 m3 i årlig vannforbruk ift. 2012)
5. ”Normalt” renovasjonsgebyr er fra Avfall Sør foreslått til kr. 2.987 (reduseres med kr. 116,for vanlige 120 liters dunker ift 2012). Gebyrer for renovasjonstjenester fastsettes med
utgangspunkt i vedlegg 2.
6. Gebyr for hytterenovasjon økes med 3 % til kr. 1.201
7. Slamrenovasjon: Gebyrer etter tabell 1 i saksframlegget.
8. Andre gebyrer tilknyttet vann, avløp:
 Gebyr for ikke å ha installert vannmåler: kr 100/måned (uendret)
 Målerleie tom 25 mm: kr 150 (uendret)
 Målerleie 26-50 mm: kr 200 (uendret)
 Målerleie 51-150 mm: ”leiepris etter avtale” (uendret)
 Oppmøte/stengning/plombering: kr 550 (uendret)
 Erstatning ødelagt måler (tom. 25 mm) pga. frostskade mv.: kr 300 + gebyr for
oppmøte dvs. kr. 850 til sammen (uendret)
 Brudd på hagevanningsrestriksjon: kr 500 (+200)
 Åpning/stenging av vannledninger for entreprenører/rørlegger: 1700 (+ 200)
 Anleggstilskudd økes med 1,6 % til kr. 27.399
9. Investeringer i 2013 innen for vann settes til 4.800.000 (Hovedplan vann)
10. Investeringer i 2013 innen for avløp settes til 6.800.000 (Hovedplan avløp + 500.000)
11. Parkeringsavgift i Høllen:
 Timeavgift kr. 15 inkl. mva (+3)
12. Gebyr for sesongleien og vinterfortøyning i den kommunale småbåthavna endres ikke. Priser
vedr. vinteropplagsplass, sommeropplag, vakthold tilpasses den enhver tid gjeldende prisliste
for medlemmer i Høllen og Solta AL. Kommunale priser blir som følger:










Sesongleie 3,0 meter – 8.261
Sesongleie 3,5 meter – 9.634
Sesongleie 4,0 meter – 11.018
Vinterfortøyning 3,0 meter – 1.040
Vinterfortøyning 3,5 meter – 1.561
Vinterfortøyning 4,0 meter – 2.081
Ventelistegebyr – 432
Ventelistegebyr årlig – 0
Bytte av båtplass – 541

13. Leie av kommunal kai/havn/lager:
 Årlig leiepris reduseres fra kr. 3000 til kr. 1500 pr. meter fom. 1.1.12.
 Døgnpris sporadiske anløp kommunale kaier – kr. 20/meter x døgn
 Overstående priser reguleres jfr. konsumprisindeks
14. Gebyrer i tilknytning til kommunale veier, gater mv
 Forringelsesgebyr graving pr. oppmålt m2 (min. 10 m2) – kr 130 (endret)
 Utleie grunn, riggplass, container o.l kr/m2/døgn – kr 10 (nytt)
 Overstående priser reguleres jfr. konsumprisindeks
15. Tydeliggjøring av betalingsfrist ved søknad om tilkopling til offentlig vann og avløp
 I § 11 i Søgne kommunes forskrift om vann og avløpsgebyrer er det behov for å
tydeliggjøre fristen for når tilkoplingsgebyr(er) skal betales. Dette innebærer at
faktura heretter sendes ut straks kommunen har godkjent søknad om
sanitærabonnement vann og avløp eller ved eventuell igangsettingstillatelse
(byggetillatelse). Tilkoplingsgebyr(er) skal betales innen tre uker fra fakturadato.
”Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling senest ved tilknytning” tas ut av
forskriften §11.
16. Gebyr for feiing økes med 20%.
Til ovennevnte gebyrer tillegges merverdiavgift om ikke annet er spesifisert.

Saksprotokoll i Formannskapet - 21.11.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.

Formannskapet vedtok å legge saken frem for kommunestyret i samsvar med rådmannens innstilling:

Innstilling:

15. Tilknytningsgebyr for vann for 2013 kr. 15.000 (uendret)
16. Tilknytningsgebyr for avløp for 2013 kr. 15.000 (uendret).
17. Årsgebyr vannforsyning: abonnementsgebyr kr. 629 og forbruksgebyret kr. 3,85 pr m3
(økes med kr. 89,- med måler og 170 m3 i årlig forbruk ift 2012).
18. Årsgebyr avløp: abonnementsgebyr kr. 1.715 og forbruksgebyret 10,36 kr. pr m3.
(økes med kr. 420 med måler og 170 m3 i årlig vannforbruk ift. 2012)
19. ”Normalt” renovasjonsgebyr er fra Avfall Sør foreslått til kr. 2.987 (reduseres med kr.
116,- for vanlige 120 liters dunker ift 2012). Gebyrer for renovasjonstjenester fastsettes
med utgangspunkt i vedlegg 2.
20. Gebyr for hytterenovasjon økes med 3 % til kr. 1.201
21. Slamrenovasjon: Gebyrer etter tabell 1 i saksframlegget.

22. Andre gebyrer tilknyttet vann, avløp:
 Gebyr for ikke å ha installert vannmåler: kr 100/måned (uendret)
 Målerleie tom 25 mm: kr 150 (uendret)
 Målerleie 26-50 mm: kr 200 (uendret)
 Målerleie 51-150 mm: ”leiepris etter avtale” (uendret)
 Oppmøte/stengning/plombering: kr 550 (uendret)
 Erstatning ødelagt måler (tom. 25 mm) pga. frostskade mv.: kr 300 + gebyr for
oppmøte dvs. kr. 850 til sammen (uendret)
 Brudd på hagevanningsrestriksjon: kr 500 (+200)
 Åpning/stenging av vannledninger for entreprenører/rørlegger: 1700 (+ 200)
 Anleggstilskudd økes med 1,6 % til kr. 27.399
23. Investeringer i 2013 innen for vann settes til 4.800.000 (Hovedplan vann)
24. Investeringer i 2013 innen for avløp settes til 6.800.000 (Hovedplan avløp + 500.000)
25. Parkeringsavgift i Høllen:
 Timeavgift kr. 15 inkl. mva (+3)
26. Gebyr for sesongleien og vinterfortøyning i den kommunale småbåthavna endres ikke.
Priser vedr. vinteropplagsplass, sommeropplag, vakthold tilpasses den enhver tid
gjeldende prisliste for medlemmer i Høllen og Solta AL. Kommunale priser blir som
følger:










Sesongleie 3,0 meter – 8.261
Sesongleie 3,5 meter – 9.634
Sesongleie 4,0 meter – 11.018
Vinterfortøyning 3,0 meter – 1.040
Vinterfortøyning 3,5 meter – 1.561
Vinterfortøyning 4,0 meter – 2.081
Ventelistegebyr – 432
Ventelistegebyr årlig – 0
Bytte av båtplass – 541

27. Leie av kommunal kai/havn/lager:
 Årlig leiepris reduseres fra kr. 3000 til kr. 1500 pr. meter fom. 1.1.12.
 Døgnpris sporadiske anløp kommunale kaier – kr. 20/meter x døgn
 Overstående priser reguleres jfr. konsumprisindeks
28. Gebyrer i tilknytning til kommunale veier, gater mv
 Forringelsesgebyr graving pr. oppmålt m2 (min. 10 m2) – kr 130 (endret)
 Utleie grunn, riggplass, container o.l kr/m2/døgn – kr 10 (nytt)
 Overstående priser reguleres jfr. konsumprisindeks
16. Tydeliggjøring av betalingsfrist ved søknad om tilkopling til offentlig vann og avløp
 I § 11 i Søgne kommunes forskrift om vann og avløpsgebyrer er det behov for å
tydeliggjøre fristen for når tilkoplingsgebyr(er) skal betales. Dette innebærer at
faktura heretter sendes ut straks kommunen har godkjent søknad om
sanitærabonnement vann og avløp eller ved eventuell igangsettingstillatelse
(byggetillatelse). Tilkoplingsgebyr(er) skal betales innen tre uker fra
fakturadato. ”Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling senest ved
tilknytning” tas ut av forskriften §11.
16. Gebyr for feiing økes med 20%.

Til ovennevnte gebyrer tillegges merverdiavgift om ikke annet er spesifisert.

PS 132/12 Økonomiplan 2013-2016, Budsjett 2013
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2013-2016. Forslag til driftsrammer og investeringsbudsjett i
økonomiplanen 2013-2016, er kommunens årsbudsjett for 2013.
2. Kommunestyret vedtar å skrive ut eiendomsskatt i hele Søgne kommune i 2013, med 2 promille av
takstgrunnlaget på hver eiendom med reduksjonsfaktor på 15 prosent og 500 000 kroner i
bunnfradrag.
3. Stortingets fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving
av skatt i budsjettåret 2013.
4. Rådmannens forslag til budsjett for Søgne kommune for 2013 vedtas med de disponeringer og
premisser som går fram av merknadene. Kommunestyret vedtar at fordelingen til enhetene skal skje
med netto driftsrammer.
5. Kommunestyret vedtar å oppta lån til investeringer som følger iht. tabell i saksfremstillingen. Totalt
låneopptak i budsjett 2013 til kommunale investeringer, inkludert selvkostområdene, utgjør 32 756
000 kroner. I tillegg til ovennevnte lån opptas lån i Husbanken til startlån for videre utlån stort
20 000 000 kroner.

Saksprotokoll i Formannskapet - 21.11.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

Repr. Andresen (H) fremmet fellesforslag for H, KRF, FRP:

Rådmannens forslag til økonomiplan for 2013-2016 samt investeringsplan for samme periode,
vedtas med følgende endringer samt merknader:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bunnfradraget ved utligning av eiendomsskatt økes med kr 100.000 til kr 600.000.
Utbytte fra Agder Energi A/S og Avfall Sør A/S økes med kr 500.000.
Overføring til investeringsbudsjett reduseres med kr 500.000.
Maksimal låneopptak settes til kr 550.000.000.
Rommene på korttidsavdelingen opprettholdes som enkeltrom.
Kommunestyret vil avskaffe eiendomsskatten fra 1. jan. 2016. Rådmannen anmodes
om å tilpasse driften av og budsjettene for kommunen i forhold til dette.

Investeringsplan 2013 – 2016:
Barnehager kr 0.
Investeringsplanen endres tilsvarende slik at totale investeringer for alle områder, reduseres
med kr 31.000.000 til 146.040.000 for hele perioden.
Saken behandles videre i neste formannskapsmøte.

Votering:
Det ble ikke votert over rådmannens forslag til vedtak.
Det ble ikke votert over repr. Andresens (H) fellesforslag.

Formannskapet innstilling således til kommunestyret:

Innstilling:

PS 133/12 Eventuelt
Rådmannens forslag til vedtak:

Saksprotokoll i Formannskapet - 21.11.2012
Behandling:

Repr. Kleivset (KRF) stilte spørsmål om sak : Boligbyggeprogram.
Rådmannen opplyste at sak vil komme opp før jul.
Repr. Kleivset (KRF) etterlyste sak: Tilbakebetaling Søgne barnehage og Spiren barnehage.
Rådmannen opplyste at saken er under arbeid.
Rådmannen informerte om at Søgne rådhus ikke var klart til overtagelse innen fastsatt frist.
Det regnes med at alt er på plass innen utgangen av året.
Rådmannen orienterte om nye signaler fra Statens vegvesen ang. vegplaner. Kommunestyret vil bli
innkalt til temamøte om følgende to tema: Veg og habilitet. Det vil bli sendt ut innkalling når dato
er fastsatt.

RS 87/12 Kommentarer til protokoll formannskapet referatsak 83/12 - habilitet
2012/2838
RS 88/12 Referat fra drøftingsmøte 16.11.12 med hovedtillitsvalgte økonomiplan 2012/2061

