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Innhold

PS 1/13

Godkjenning av protokoll fra møte 05.12.2012

PS 2/13

Godkjenning av protokoll fra møte 20.12.2012

PS 3/13

Referatsaker

RS 1/13

Tilbakemelding om behovet for gjennomføring av
ekspropriasjonsvedtak

RS 2/13

Referat etter møte 08.11.2012 - Kommunedelplan for Toftelandslier (
Bringeheia ) - Tofteland Lier

RS 3/13

Medarbeiderundersøkelse 2011 - sluttrapport

RS 4/13

Kommuneplanens arealdel - videre handtering

PS 4/13

Overordnet analyse/plan for Søgne kommune

PS 5/13

Forebygging av MC-kriminalitet

PS 6/13

Søknad om midlertidig fritak for eiendomsskatt for GB 23/158,
Høllegata 29

PS 7/13

Innbetaling av tilkoblingsgebyrer for vann og avløp

PS 8/13

Handlingsplan for fylkesveier

PS 9/13

Planlegging av tekniske anlegg - finansiering

PS 10/13

Eventuelt

Rekkefølgen i behandling av saker kan, ved behov, bli endret.

PS 1/13 Godkjenning av protokoll fra møte 05.12.2012
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 05.12.2012

U.off.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.01.2013
Behandling:
Repr. Andresen (H) påpekt feil i protokoll fra møte 05.12.2012 side 12/13 under:
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
Punkt 6-10 skal være 1-5.

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 05.12.2012

PS 2/13 Godkjenning av protokoll fra møte 20.12.2012
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 20.12.2012.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.01.2013
Behandling:
Det var ingen merknader til protokoll fra møte 20.12.12.

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 20.12.2012.

PS 3/13 Referatsaker
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.01.2013
Behandling:
Ingen merknader til referatsakene.
Organisasjonssjefen orienterte i RS 3/13 medarbeiderundersøkelsen 2011 – sluttrapport.

Vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

RS 2/13 Referat etter møte 08.11.2012 - Kommunedelplan for Toftelandslier (
Bringeheia ) - Tofteland Lier 2008/2074
RS 3/13 Medarbeiderundersøkelse 2011 - sluttrapport 2011/252
RS 4/13 Kommuneplanens arealdel - videre handtering 2011/836
PS 4/13 Overordnet analyse/plan for Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Søgne kommunestyre godkjenner plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon i Søgne
kommune for 2012 – 2015.
2. Søgne kommunestyre gir fullmakt til kontrollutvalget til å foreta endringer i planen.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.01.2013
Behandling:
Revisjonen v/Holbek og Jensen var til stede og svarte på spørsmål.
Formannskapet behandlet ikke saken, da den skal behandles i kommunestyret.

Innstilling:

3. Søgne kommunestyre godkjenner plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon i Søgne
kommune for 2012 – 2015.

4. Søgne kommunestyre gir fullmakt til kontrollutvalget til å foreta endringer i planen.

PS 5/13 Forebygging av MC-kriminalitet
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune tar problemet med organisert kriminalitet og de såkalte 1-prosent
mc-klubbene meget alvorlig. Kommunen vil bekjempe disse klubbene med alle
lovlige midler og ønsker at hele lokalsamfunnet medregnet næringslivet og hele det
sivile samfunn, stiller opp i kampen mot disse for å sikre et trygt lokalsamfunn.
Søgne kommune erklærer derfor all form for organisert kriminalitet som 1-prosent
mc-klubbene representerer, for uønsket i Søgne.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.01.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Formannskapet innstiller således til kommunestyret:

Innstilling:
Søgne kommune tar problemet med organisert kriminalitet og de såkalte 1-prosent mcklubbene meget alvorlig. Kommunen vil bekjempe disse klubbene med alle lovlige midler og
ønsker at hele lokalsamfunnet medregnet næringslivet og hele det sivile samfunn, stiller opp i
kampen mot disse for å sikre et trygt lokalsamfunn. Søgne kommune erklærer derfor all form
for organisert kriminalitet som 1-prosent mc-klubbene representerer, for uønsket i Søgne.

PS 6/13 Søknad om midlertidig fritak for eiendomsskatt for GB 23/158, Høllegata
29

Rådmannens forslag til vedtak:
Under henvisning til søknad av 22.11.2012 innvilges eier av GB 23/158, Høllegata 29 i Søgne
redusert eiendomsskatt for 2013. Skatten reduseres til kr 1.360,- .

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.01.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Under henvisning til søknad av 22.11.2012 innvilges eier av GB 23/158, Høllegata 29 i Søgne
redusert eiendomsskatt for 2013. Skatten reduseres til kr 1.360,- .

PS 7/13 Innbetaling av tilkoblingsgebyrer for vann og avløp
Rådmannens forslag til vedtak:
I § 11 i Søgne kommunes forskrift om vann og avløpsgebyrer er det behov for å tydeliggjøre
betalingsfristen for tilkoplingsgebyr(er). Dette innebærer at faktura heretter sendes ut straks
kommunen har gitt tillatelse om tilkopling/igangsettingstillatelse. Tilkoplingsgebyr(er) skal betales
innen tre måneder fra fakturadato. ”Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling senest ved
tilknytning” tas ut av forskriften §11.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.01.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Repr. Løchen (H) fremmet følgende forslag til vedtak:
Forskrift 11 endres til at engangsavgift betales ved utskrift av midlertidig ferdigattest og
ferdigattest blir ikke utstedt før betalingen er gjennomført.
Repr. Løchen (H) trekker forslaget.

Votering over rådmannens forslag:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Formannskapet innstiller således til kommunestyret:

Innstilling:

I § 11 i Søgne kommunes forskrift om vann og avløpsgebyrer er det behov for å tydeliggjøre
betalingsfristen for tilkoplingsgebyr(er). Dette innebærer at faktura heretter sendes ut straks
kommunen har gitt tillatelse om tilkopling/igangsettingstillatelse. Tilkoplingsgebyr(er) skal
betales innen tre måneder fra fakturadato. ”Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling
senest ved tilknytning” tas ut av forskriften §11.

PS 8/13 Handlingsplan for fylkesveier
Saksprotokoll i Formannskapet - 05.12.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

Prioritering av store vegprosjekter:
1. Fv 456 Utbedring av ved Sebbetåa med ny bru over Søgneelva og utbedring av
Langeneskleiva
2. Fv 159 Utbedring av på Lunde med ny bru over Føssa og nytt kryss Eikeveien Lundeveien
3. Fv 456 Utbedring av Tangvall – Stauslandskrysset; sanering av avkjørsler og
kryssutbedring; blant annet Linnegrøvan og trafikksikkerhetstiltak
Prioritering av små vegprosjekter:
1. Fv 204 Ausviga – Mjåbakken – manglende skulder
2. Fv 159 Utbedring av Knollesvingen
3. Fv 302 Repstadveien forbi Tronstadvannet opp mot Ravneheia
4. Fv 242 Asfalt fra Eid til Salthaug
Repr. Berge (V) tok opp spørsmål om sin habilitet: Repr. Berge ble erklært inhabil og fratrådte. Ingen
vararepr. møtte. 6. repr. Tilstede.
Repr. Andresen (H) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken er forhåndsdrøftet i dagens møte, og blir å realitetsbehandle i senere formannskapsmøte.
Votering:
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt:

Repr. Berge (V) tiltrådte møtet igjen.

Vedtak:
Saken er forhåndsdrøftet i dagens møte, og blir å realitetsbehandle i senere formannskapsmøte.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.01.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Kommunalsjefen orienterte. Saken skulle ikke ha vært på sakskartet.

Vedtak:
Saken utsettes.

PS 9/13 Planlegging av tekniske anlegg - finansiering
Rådmannens forslag til vedtak:
Alternativ 2 med først å inngå avtale om dekking av kostnadene til planlegging, velges for
gjennomføring av valgt utbyggingsmodell for Pålsneset.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.01.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.

Repr. Andresen (H) fremmet utsettelsesforslag.
Votering over repr. Andresen’s utsettelsesforslag.
Formannskapet fattet enstemmig vedtak at saken utsettes.

Vedtak:
Saken utsettes.

PS 10/13 Eventuelt

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.01.2013
Behandling:
Ordfører ba rådmann om informasjon ang. lekeareal/grøntareal på Tangvall.
Rådmannen orienterte.
Ordfører ønsket opprettelse av en arbeidsgruppe som skal vurdere behov for videre
barnehageutbygging i Søgne. Arbeidsgruppen bør bestå av 2 representanter fra tjenesteutvalget og 1
representant fra formannskapet.
Ordfører foreslo repr. Kjelland Larsen (AP) som representant fra formannskapet.
Formannskapet var enig i forslaget.

Ordfører informerte om møter i forbindelse med felles legevakt Søgne og Songdalen kommuner.
Ordfører fremmet følgende forslag til rådmannen om å utrede sak om felles legevaktsamarbeid
mellom Søgne og Songdalen kommuner:
Formannskapet ber rådmannen i dialog med rådmannen i Songdalen kommune, før påske
2013, fremme en sak om utredning av fremtidig legevaktsamarbeid med Songdalen kommune.
I denne saken bes det redegjort for hvordan et slikt evaluerings- og utredningsarbeid bør
organiseres, hvilket mandat som bør gis for arbeidet, hvilken tidsplan som er realistisk for
utredningsarbeidet og hvilken ressursinnsats/finansiering som er nødvendig.
Repr. Berge (V) viste til vegmøter ang. E39 og ba om orientering i saken.
Rådmannen orienterte og opplyste om at det vil bli lagt frem politisk sak.
Repr. Berge (V) etterspurte fremgangen i sak om gangsti i Ny-Hellesund, og stilte spørsmål om
Søgne kommune bidrar positivt til å få denne stien på plass.

Repr. Andresen (H) spurte om det var sendt søknad til Verneområdestyret, da de skal behandle saken
12.02.13. Kommunalsjef teknisk opplyste om at søknad ikke var sendt, men at dette
skal gjøres snarest.
Repr. Andersen (Uavh) ba om informasjon ang. rådhuset.
Rådmannen orienterte. Det er ikke fastsatt dato for innflytning.
Repr. Andersen (Uavh) understreket viktigheten av at Eldrerådet får aktuelle saker til behandling før
sakene kommer til formannskap og kommunestyre.
Repr. Kleivset (KRF) hadde fått henvendelse og kopi av brev datert 10.01.13 fra Samlingsheimen på
Brunvatne. Det etterlyses svar på søknad datert 18.01.2011 til Søgne kommune. Brev datert
10.01.13 ble levert rådmannen. Rådmannen vil se på saken.
Repr. Kleivset (KRF) orienterte om fotoprosjektet til Agder Folkehøgskole: «Folk i Søgne».
Fotoprosjektet har utstilling på Søgne Gamle Prestegård uke 11. Repr. Kleivset stilte spørsmål om
det er interesse for kommunen å kjøpe bilder.
Rådmannen vil gi innspillet til utsmykkingskomiteen for rådhuset.
Repr. Løchen (H) påpekte problemer med nedlasting av møteinnkallinger og møteprotokoller på
kommunens hjemmeside. Formannskapssekretæren vil undersøke saken.
Repr. Kjelland Larsen (AP) ønsket informasjon om Pøbelprosjektet.
Rådmannen vil informere senere.
Repr. Kjelland Larsen (AP) ba om gjennomgang av beredskapsplan i forhold til vannforsyning og
eventuell oppdatering av denne.
Kommunalsjef teknisk orienterte.
Repr. Kjelland Larsen (AP) påpekte behov for offentlig toalett på Tangvall.
Rådmannen orienterte.
Repr. Kjelland Larsen (AP) ønsket informasjon om mobbeprosjektet på Langenes skole.
Rådmannen orienterte. Det er ønskelig at rektor kan komme og informere formannskapet.
Repr. Kjelland Larsen (AP) etterspurte informasjon om eventuell fusjon av Agder Energi og
Skagerak Energi.
Rådmannen opplyste at det ikke var mottatt noe informasjon på det nåværende tidspunkt fra Agder
Energi.

Møtet lukkes.

Ordfører ba rådmannen om å informere om planer på Tangvall.
Rådmannen orienterte om planer på Tangvall og interesserte investorer.

Vedtak/innstilling:

