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Det ble foretatt besøk hos Returkraft, Setesdalsveien 205.
Behandling av saker startet kl. 12.00.
Av 7 medlemmer var 7 medlemmer til stede.
Sakskart omfattet PS 14/13 til PS 24/13.
Ingen merknader til sakskart og innkalling datert 29.01.2013.
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.
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U.off.

Rekkefølgen i behandling av saker kan bli endret

PS 14/13 Godkjenning av protokoll fra møte 16.01.2013
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 16.01.2013.

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.02.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Det forelå ingen merknader.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 16.01.2013.

PS 15/13 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært møte 23.01.13
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 23.01.2013.

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.02.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Det forelå ingen merknader.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 23.01.2013.

PS 16/13 Referatsaker

Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.02.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Økonomisjefen orienterte i sak RS 9/13 – Årsrapport 31.12.2011 – 31.12.2012 for Søgne kommune
forvaltning
Økonomisjefen orienterte i sak RS 10/13 – Rapport for Søgne kommunes gjeldsportefølje pr.
31.12.2012
Økonomisjefen orienterte om regnskapsavslutningen for året 2012.

Vedtak:

Formannskapet tar referatsakene til orientering.

RS 8/13 Tilbakemelding om behovet for gjennomføring av
ekspropriasjonsvedtak 2012/627
RS 9/13 Årsrapport 31.12.2011 - 31.12.2012 for Søgne kommunes
forvaltningsfond 2005/863
RS 10/13 Rapport for Søgne kommunes gjeldsportefølje pr. 31.12.2012 2005/863
PS 17/13 Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Retningslinjer for startlån i Søgne kommune vedtas.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 20.11.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.

Det forutsettes at det opplyses godt nok om de Husbankordninger som finnes for mennesker med
nedsatt funksjonsevne. Ellers ingen merknader.

Vedtak:
Retningslinjer for startlån i Søgne kommune vedtas.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 15.01.2013
Behandling:
Administrasjonsutvalget henstiller til at administrasjonen møter ved sakens behandling i Formannskapet for å
informere samt svar på spørsmål.

Innstilling:
Administrasjonsutvalget vedtar retningslinjer for startlån i Søgne kommune.

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.02.2013
Behandling:
Til behandling forelå administrasjonsutvalgets innstilling:
Kommunestyret vedtar retningslinjer for startlån i Søgne kommune.

Formannskapet fattet enstemmig vedtak og innstiller til kommunestyret:

Innstilling:
Kommunestyret vedtar retningslinjer for startlån i Søgne kommune.

PS 18/13 Oppdaterte og reviderte retningslinjer for erkjentlighetsgaver
Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 15.01.2013
Behandling:
Fremlagte reglement for erkjentlig vedtas.

Innstilling:
Administrasjonsutvalget vedtar reglement for erkjentlighet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.02.2013
Behandling:
Til behandling lå administrasjonsutvalgets forslag til innstilling:
Formannskapet vedtar reviderte retningslinjer for erkjentlighetsgaver.

Repr. Andresen (H) fremmet følgende tillegg - 70 år - til avsnitt:
Ved fylte 50 år og 60 år og 70 år
Ansatte som fyller 50 år og 60 år og 70 år får en blomsterhilsen og/eller gave til en verdi av inntil kr.
1000,-.

Votering:
Formannskapet fattet enstemmig vedtak i samsvar med administrasjonsutvalgets innstilling med
tillegg av 70 år.

Vedtak:
Formannskapet vedtar reviderte retningslinjer for erkjentlighetsgaver med tillegg av 70 år under
avsnitt:
Ved fylte 50 år og 60 år og 70 år
Ansatte som fyller 50 år og 60 år og 70 år får en blomsterhilsen og/eller gave til en verdi av inntil kr.
1000,-.

PS 19/13 Gjennomgang av rutiner og nettpraksis i henhold til resultatene i
Åpenhetsindeksen 2011
Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 15.01.2013

Behandling:
Det ble votert over 2 alternativer. Alternativ 1 er basert på «Lillesandsplakaten», tilpasset de
endringer som er kommet i lovverket etter den ble vedtatt. Alternativ 2 er Rådmannens forslag til
Vær åpen plakat med to foreslåtte endringer. (Se innstilling).
Alternativ 1 falt med 1 stemme. (Kjelland Larsen AP).
Alternativ 2 enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med følgende endringer:
Under pkt. 2 Engasjement, siste avsnitt.
Der ønsker Administrasjonsutvalget å ta bort setningen "Jo nærmere den ansatte sitter den politiske ledelse og
det besluttende nivå osv.
Den erstattes med:
Jo nærmere den ansatte sitter den politiske ledelse og det besluttende nivå, jo viktigere er det å klargjøre
rollene i uttalelser.
I tillegg til denne endringen ønsker Administrasjonsutvalget å fremme et nytt avsnitt som lyder:
Ansatte har full rett til å kunne kontakte og uttale seg i media også i omstridte spørsmål innad i kommunen,
hele tiden innenfor grenser satt av lovbestemt taushetsplikt.

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.02.2013
Behandling:
Til behandling lå administrasjonsutvalgets innstilling:
Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til vedtak med følgende endringer
Under pkt. 2 Engasjement, siste avsnitt
Følgende setning strykes: Jo nærmere den ansatte sitter den politiske ledelse og det besluttende nivå
osv.
Den erstattes med:
Jo nærmere den ansatte sitter den politiske ledelse og det besluttende nivå, jo viktigere er det å
klargjøre rollene i uttalelser.
Nytt avsnitt:
Ansatte har full rett til å kunne kontakte og uttale seg i media også i omstridte spørsmål innad i
kommunen, hele tiden innenfor grenser satt av lovbestemt taushetsplikt.

Votering:
Formannskapet fattet enstemmig vedtak om å sende saken tilbake til administrasjonen
for videre bearbeiding og klargjøring.

Vedtak:
Saken sendes tilbake til administrasjonen for videre bearbeiding og klargjøring.

PS 20/13 Selskapsavtale IKAVA - eierandeler - korrigering av regnefeil
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar korrigeringen av eierandel av IKAVA fra 8,82% til 8,83% til
orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.02.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Formannskapet fattet enstemmig vedtak i samsvar med rådmannens forslag og innstiller til
kommunestyret:

Innstilling:
Kommunestyret tar korrigeringen av eierandel av IKAVA fra 8,82% til 8,83% til
orientering.

PS 21/13 Fastsetting av satser for finansiering av ikke- kommunale barnehager
2013

Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
Kommunestyret vedtar følgende satser for finansiering av de ikke- kommunale banehagene for 2013:
Satsene vil bli ettersendt når revisjonen har kvalitetssikret utregningen.
Det utbetales 92,83 % i tråd med opptrappingsplanen. Satsene inkluderer drift, kapital og 4 %
administrasjon.
Familiebarnehagene får utbetalt nasjonale satser

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.02.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
Kommunestyret vedtar følgende satser for finansiering av de ikke- kommunale barnehagene
for 2013:
Satsene vil bli ettersendt når revisjonen har kvalitetssikret utregningen.
Det utbetales 92,83 % i tråd med opptrappingsplanen. Satsene inkluderer drift, kapital og 4 %
administrasjon.
Familiebarnehagene får utbetalt nasjonale satser
Satser for finansiering av de ikke- kommunale barnehagene for 2013 ble fremlagt i møtet.
Satsene for 2013 er som vist i rammen under:
Satsene er 100 % og inkluderer 4 % administrasjon. Kommunen betaler ut 92,83 %.

Ordinære barnehager, små barn (drift)
Ordinære barnehager, store barn (drift)
Ordinære barnehager, kapital
Familiebarnehager, små barn (drift)
Familiebarnehager, store barn (drift)
Familiebarnehager, kapital

Nasjonale satser
181 000
88 000
7 500
142 700
109 000
11 600

Søgne kommune
171 700
82 531
7 500
142 700
109 000
11 600

Rådmannen orienterte i saken.
Formannskapet fattet enstemmig vedtak og innstiller til kommunestyret:

Innstilling:
Kommunestyret vedtar følgende satser for finansiering av de ikke- kommunale barnehagene
for 2013:
Ordinære barnehager, små barn (drift)
Ordinære barnehager, store barn (drift)
Ordinære barnehager, kapital
Familiebarnehager, små barn (drift)
Familiebarnehager, store barn (drift)
Familiebarnehager, kapital

Nasjonale satser
181 000
88 000
7 500
142 700
109 000
11 600

Søgne kommune
171 700
82 531
7 500
142 700
109 000
11 600

Det utbetales 92,83 % i tråd med opptrappingsplanen. Satsene inkluderer drift, kapital og 4 %
administrasjon.
Familiebarnehagene får utbetalt nasjonale satser

PS 22/13 Utbyggingsavtale for Lundekleiva - tomtene 1 og 2
Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag av 09.01.13 til utbyggingsavtale mellom PK Entreprenør (org.nr.
932 171 295) og Søgne kommune vedrørende del av boligfeltet ”Lundekleiva”
(tomtene 1 og 2) godkjennes.

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.02.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Repr. Løchen stilte spørsmål i saken. Kommunalsjef teknisk orienterte.
Votering:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 6 stemmer (2 H, Uavh, V, AP, KRF) mot 1 stemme (HLøchen).

Vedtak:
Forslag av 09.01.13 til utbyggingsavtale mellom PK Entreprenør (org.nr. 932 171 295)
og Søgne kommune vedrørende del av boligfeltet ”Lundekleiva” (tomtene 1 og 2)
godkjennes.

PS 23/13 Høringsuttalelse - Omorganisering av 110-sentralen i Telemark og
Agder
Rådmannens forslag til vedtak:



DSB oppfordres til å endre varslet vedtak. DSB anmodes om å vurdere etablering av en
felles nødalarmeringssentral for brann i regionen Agder - Telemark.
Valg av plassering og driftsform foretas i dialog mellom DSB og berørte kommuner. Faglig
forankring, økonomisk vurderinger og ambisjoner om innføring av ett nødnummer med
sammenfallende beredskapsgrenser legges til grunn for en etablering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.02.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Rådmannen ba om vurdering av sin habilitet på grunn av lederverv i styret for RBK, og fratrådte
møtet.
Votering:
Formannskapet erklærte han enstemmig for inhabil.

Ordfører fremmet forslag til høringsuttalelse:



DSB oppfordres til å endre varslet vedtak. DSB anmodes om å vurdere etablering av en
felles nødalarmeringssentral for brann i regionen Agder - Telemark.
Valg av plassering og driftsform foretas i dialog mellom DSB og berørte kommuner. Faglig
forankring, økonomisk vurderinger og ambisjoner om innføring av ett nødnummer med
sammenfallende beredskapsgrenser legges til grunn for en etablering.

Votering:
Formannskapet fattet enstemmig vedtak i samsvar med ordførers forslag til høringsuttalelse:
Rådmannen tiltrådte møtet.
Vedtak:




DSB oppfordres til å endre varslet vedtak. DSB anmodes om å vurdere etablering av en
felles nødalarmeringssentral for brann i regionen Agder - Telemark.
Valg av plassering og driftsform foretas i dialog mellom DSB og berørte kommuner. Faglig
forankring, økonomisk vurderinger og ambisjoner om innføring av ett nødnummer med
sammenfallende beredskapsgrenser legges til grunn for en etablering.

PS 24/13 Eventuelt

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.02.2013
Behandling:
Rådmannen orienterte om status ombygging rådhuset.
Møtet ble lukket.
Rådmannen orienterte om status avtaler ombygging rådhuset.
Møtet ble åpnet.

Repr. Berge (V) stilte spørsmål ang. retningslinjer i forbindelse med deltakelse kurs/seminarer.
Ordfører svarte at politisk ledelse vil drøfte dette nærmere.
Repr. Andersen (Uavh) stilte spørsmål ang. skoleskyss Vestbygda.
Rådmannen informerte.
Repr. Andersen (Uavh) stilte spørsmål ang. salg Tånevig skole.

Rådmannen orienterte i saken, at det reguleringsmessige var i orden.
Ordfører informerte om at det var mottatt skriftlig spørsmål fra Roy Fardal ang. boplikten i Søgne.
Ordfører svarte at saken må tas opp som interpellasjon til kommunestyret.
Repr. Kleivset (KRF) stilte spørsmål om kontantstøtten og eventuell videreføring.
Rådmannen orienterte – ordningen følger barnehageåret og skal evalueres etter 1 år.
Det vil foreligge svar før sommeren.
Repr. Kjelland Larsen (AP) stilte spørsmål om rektor v/Langenes skole kan inviteres til
formannskapet for informasjon ang. planer mobbing.
Rådmannen innkaller rektor ved Langenes skole til neste formannskapsmøte.
Kommunalsjef teknisk ba formannskapet avklare nærmere om hvilke forventninger politikerne har i
sak: Sentrumsnær lysløype.
Formannskapet var enig i å gå videre med 2 alternativer:
Lyssette turstien slik den er i dag: Kvernhusløypa
Universell utforming av Fåmyra.

Vedtak/innstilling:

