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Utvalg
Formannskapet

Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 06.03.2013.
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Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Åse R. Severinsen
Ordfører
Helge Andresen
Varaordfører
Tom Løchen
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Jack Andersen
Medlem
Torfinn Kleivset
Medlem
Solveig Kjelland Larsen
Medlem
Arild Ernst Berge
Medlem
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Forfall faste medlemmer:
Navn

Funksjon

Representerer

Møtte for
Tom Løchen

Representerer
H

Helge Andresen
Jack Andersen

H
FRP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Anne May Ribe i sak PS
29/13
Oscar Lohne i sak PS29/13
Bernt Daland i sak PS 29/13

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Kim Høyer Holum
Rådmann
Grethe Murbræch
Rådgiver
Felles formannskapsmøte med Songdalen kommune avholdt i Songdalen fra kl 09.00 – 12.00.
Formannskapsmøtet startet kl 1300.
Avfall Sør v/daglig leder, Sigurd Tvedt og renovasjonssjef Frode Rosland
informerte om avfallsplanarbeidet og svarte på spørsmål.
Rektor v/Langenes skole, Cecilia Mossige Johansen orienterte om planer mobbing og svarte på
spørsmål.
Start behandling saker: kl. 14.30.

Ingen kommentarer til saksliste eller sakskart datert 27.02.2013.
Saksrekkefølgen ble endret. Sak PS 29/13 ble behandlet før PS 28/12.
Etter behandling av PS 34/13 ble møtet lukket.
Adv. Gro Hamre orienterte om rettsaken/mobbesaken.

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
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Eventuelt
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Dom i Kristiansand Tingrett 12-152831TVI-KISA/22 - Spørsmål om
anke

Saksrekkefølgen kan bli endret.

PS 27/13 Godkjenning av protokoll fra møte
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 06.02.2013.

U.off.

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.03.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 06.02.2013.

PS 28/13 Referatsaker
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.03.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.

Vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

RS 11/13 Møteprotokoll fra ATP-utvalget 15.02.2013 2005/1457
RS 12/13 Oversendelse av saksprotokoll - Meklingsprotokoll kommuneplan
2011/836
RS 13/13 Ekspropriasjon av areal vedr. regulering av fortau langs deler av fv 169
og 170 2013/877
RS 14/13 Beskrivelse av prosjekt Kommunal øyeblikkelig hjelp, 1. revidert
utgave, 29.01.2013 2011/3363
RS 15/13 Rapport - Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold
2011/3363
RS 16/13 Folkehelseprofil 2013 - Søgne 2013/395

RS 17/13 Vedtak om fastsettelse av en ny nødalarmeringsregion for brann for
kommunene i Telemark og Agder poltidistrikt 2013/384
PS 29/13 Boligbyggeprogram 2013 -19
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
Forslag til boligbyggeprogram 2013 – 2019, revidert februar 2013, vedtas, jfr pbl § 11-17.

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.03.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Repr. Andresen (H), repr. Løchen (H), repr. Andersen (Uavh) ble erklært inhabile på grunn av eierforhold og
fratrådte møtet.
Vararepr. Lohne (H), varepr. Daland (FRP) og vararepr. Ribe (H) tiltrådte møtet.

Repr. Daland (FRP) fremmet følgende forslag:
Vedderheia nord 1 likestilles med små utbyggingsområder ( frislipp)
Det ble stilt spørsmål i forbindelse med saken.
Ordfører (H) fremmet forslag om utsettelse av saken .
Votering over utsettelsesforslaget:
Formannskapet fattet enstemmig vedtak at saken utsettes.
Repr. Andresen (H), repr. Løchen (H), repr. Andersen (Uavh) tiltrådte møtet igjen.

Vedtak:
Saken utsettes.

PS 30/13 Revidering av beredskapsplan for Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret slutter seg til Risiko- og sårbarhetsanalysene, planverket og
kvalitetssikringssystemet for beredskapsarbeidet i Søgne, herunder handlingsplan for 2013/2014.
Rådmannen har fullmakt til å gjøre tilpasninger i planverket og tilhørende dokumenter ved behov.

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.03.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Repr. Kjelland Larsen (AP) påpekte sikkerhet i forbindelse med vannforsyning.

Formannskapet fattet enstemmig vedtak og innstiller til kommunestyret:

Innstilling:
Kommunestyret slutter seg til Risiko- og sårbarhetsanalysene, planverket og
kvalitetssikringssystemet for beredskapsarbeidet i Søgne, herunder handlingsplan for
2013/2014. Rådmannen har fullmakt til å gjøre tilpasninger i planverket og tilhørende
dokumenter ved behov.

PS 31/13 Kjøp av del av felt C3 i Årosskogen
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet viser til takst av 27.11.2012 og vedtar å kjøpe Grødals arvingers
regulerte grunn i felt C3 i Årosskogen (del av GB 20/10) for kr 775.000,-. Det
forutsettes at den aktuelle grunnen overføres til kommunen fri for pengeheftelser.
Kjøpesummen finansieres midlertidig ved lån av kontantbeholdningen.
Rådmannen får fullmakt til å lyse hele felt C3 ut for salg. Endelig avtale om salg skal
godkjennes av formannskapet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.03.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.

Votering:
Formannskapet fattet enstemmig vedtak i samsvar med rådmannens forslag.

Vedtak:
Formannskapet viser til takst av 27.11.2012 og vedtar å kjøpe Grødals arvingers regulerte
grunn i felt C3 i Årosskogen (del av GB 20/10) for kr 775.000,-. Det forutsettes at den aktuelle
grunnen overføres til kommunen fri for pengeheftelser.
Kjøpesummen finansieres midlertidig ved lån av kontantbeholdningen.
Rådmannen får fullmakt til å lyse hele felt C3 ut for salg. Endelig avtale om salg skal
godkjennes av formannskapet.

PS 32/13 FELLES LEGEVAKT SØGNE-SONGDALEN - MANDAT OG
ORGANISERING AV ARBEIDET VIDERE
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannen i Søgne sammen med rådmannen i Songdalen får fullmakt til å engasjere et eksternt fagmiljø til å utrede et
fremtidig legevaktsamarbeid mellom Søgne og Songdalen kommuner. Mandat, tidsplan og organisering skjer i samsvar
med saksutredningen.

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.03.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.

Votering:

Formannskapet fattet enstemmig vedtak i samsvar med rådmannens forslag.

Vedtak:
Rådmannen i Søgne sammen med rådmannen i Songdalen får fullmakt til å engasjere et
eksternt fagmiljø til å utrede et fremtidig legevaktsamarbeid mellom Søgne og Songdalen
kommuner. Mandat, tidsplan og organisering skjer i samsvar med saksutredningen.

PS 33/13 Endring av Søgne kommunes finansreglement

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar revidering av Søgne kommunes finansreglement i tråd med vedlagt forslag.

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.03.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Votering:

Formannskapet fattet enstemmig vedtak i samsvar med rådmannens forslag og innstiller således til
kommunestyret:

Innstilling:
Kommunestyret vedtar revidering av Søgne kommunes finansreglement i tråd med vedlagt
forslag.

PS 34/13 Forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak
Rådmannens forslag til vedtak:
1.

Skagerak er sårbar, og alle landene rundt Nordsjøen og Skagerak må samarbeide for å styrke
kunnskapen om situasjonen i havet. Den økende interessen for verdsetting av
økosystemtjenesten både nasjonalt og internasjonalt, og mangelen på tidligere studier i Norge
tilsier at det må gjøres flere studier for å forbedre fremtidig beslutningsgrunnlag.

2.

Den samlede belastingen på Nordsjøen og Skagerak er for høy og økning av mengden
miljøgifter i kyststrømmen er bekymringsfull. Forvaltningsplanen må legge til rette for
videreutvikling av det internasjonale samarbeidet for å redusere utslipp av næringssalter,
miljøgifter og mengden radioaktive stoffer som tilføres Nordsjøen og Skagerak.

3.

Maritim verdiskaping er viktig for Kristiansandsregionen. Disse næringene bidrar til en
betydelig verdiskaping for Norge. Søgne kommune anbefaler at det ikke settes en spesifikk
grense i forvaltningsplanen for hvor leteaktivitet i Nordsjøen og Skagerak kan skje, men at slike
beslutninger tas på det aktuelle tidspunkt basert på best tilgjengelig kunnskap.

4.

Utfordringene i Skagerak må løses gjennom internasjonalt samarbeid. Internasjonalt
samarbeid om forskning og beredskap må gis prioritet i framtidig arbeid.

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.03.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Repr. Andresen (H) fremmet følgende forslag til endring til punkt 3:
Maritim verdiskaping er viktig for Sørlandet. Disse næringene bidrar til en betydelig
verdiskaping for Norge. Søgne kommune anbefaler at det ikke settes en spesifikk grense i
forvaltningsplanen for hvor leteaktivitet i Nordsjøen og Skagerak kan skje, men at slike
beslutninger tas på det aktuelle tidspunkt basert på best tilgjengelig kunnskap.

Punktvis votering:
Votering over punkt 1: Enstemmig vedtatt i samsvar med rådmannens forslag.
Votering over punkt 2: Enstemmig vedtatt i samsvar med rådmannens forslag.
Votering over punkt 3: Repr. Andresens (H) forslag: 6 representanter stemte for 1 representant (V)
stemte mot.
Det ble ikke stemt over rådmannens forslag.
Votering over punkt 4: Enstemmig vedtatt i samsvar med rådmannens forslag.

Formannskapet innstiller således til kommunestyret:
Innstilling:

1. Skagerak er sårbar, og alle landene rundt Nordsjøen og Skagerak må samarbeide for å styrke
kunnskapen om situasjonen i havet. Den økende interessen for verdsetting av
økosystemtjenesten både nasjonalt og internasjonalt, og mangelen på tidligere studier i Norge
tilsier at det må gjøres flere studier for å forbedre fremtidig beslutningsgrunnlag.
2. Den samlede belastingen på Nordsjøen og Skagerak er for høy og økning av mengden
miljøgifter i kyststrømmen er bekymringsfull. Forvaltningsplanen må legge til rette for
videreutvikling av det internasjonale samarbeidet for å redusere utslipp av næringssalter,
miljøgifter og mengden radioaktive stoffer som tilføres Nordsjøen og Skagerak.
3. Maritim verdiskaping er viktig for Sørlandet. Disse næringene bidrar til en betydelig
verdiskaping for Norge. Søgne kommune anbefaler at det ikke settes en spesifikk grense i

forvaltningsplanen for hvor leteaktivitet i Nordsjøen og Skagerak kan skje, men at slike
beslutninger tas på det aktuelle tidspunkt basert på best tilgjengelig kunnskap.
4. Utfordringene i Skagerak må løses gjennom internasjonalt samarbeid. Internasjonalt
samarbeid om forskning og beredskap må gis prioritet i framtidig arbeid.

PS 35/13 Eventuelt

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.03.2013
Behandling:
Repr. Andresen (H) tok opp sak:
Spørsmål om mudring i Prestebukta.
De fastboende på øyene har fått mulighet av kommunen til å kunne opparbeide brygge i Prestebukta.
I forbindelse med at det nå mudres i bukta, har kommunen fått en henvendelse om kommunen kan ta
kostnadene ved mudring foran brygga.
Formannskapet legger i tråd med tidligere vedtak til grunn at kostnadene ved å opparbeide en brygge
for fastboende på øyene, herunder mudring, må tas av de som eventuelt ønsker å etablere en slik
brygge.

PS 36/13 Dom i Kristiansand Tingrett 12-152831TVI-KISA/22 - Spørsmål om
anke
Rådmannens forslag til vedtak:

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.03.2013

Behandling:
Det forelå ikke saksfremlegg med forslag til vedtak.
Adv. Gro Hamre orienterte formannskapets medlemmer i lukket møte om rettsaken.
Behandling ble tatt utenom sakskartet.
Formannskapet fattet enstemmig vedtak:
Vedtak:
Søgne kommune anker ikke tingrettens dom 12-152831TVI-KISA/22 i erstatningssak – Robert Liland

