SØGNE
KOMMUNE
Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Formannskapet
Møterom øst/vest Søgne omsorgsenter
03.04.2013
09:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Åse R. Severinsen
Ordfører
Helge Andresen
Varaordfører
Tom Løchen
Medlem
Jack Andersen
Medlem
Torfinn Kleivset
Medlem
Solveig Kjelland Larsen
Medlem
Arild Ernst Berge
Medlem

Representerer
H
H
H
Uavh
KRF
AP
V

Forfall faste medlemmer:
Navn

Representerer

Funksjon

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Oscar Lohne
Helge Andresen i sak PS
42/13
Anne May Ribe
Tom Løchen i sak PS 42/13
Christian Eikeland
Jack Andersen i sak PS 42/13

Representerer
H
H
FRP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Kim Høyer Holum
Rådmann
Grethe Murbræch
Rådgiver
Av 7 medlemmer var 7 medlemmer til stede. Sakskartet omfattet PS 37/13 – PS 45/13.
Ved sak PS 43/13 var 6 representanter til stede.
Ingen merknader til sakskart og innkalling datert 20. mars 2013.
Saksrekkefølgen ble endret. Sak PS 40/13 ble behandlet før sak PS 39/13.
Sak PS 42/13 ble behandlet før sak PS 41/13.
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
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PS 37/13 Godkjenning av protokoll fra møte 06.03.2013
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 06.03.2013.

Saksprotokoll i Formannskapet - 03.04.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 06.03.2013.

PS 38/13 Referatsaker
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 03.04.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.

Ingen merknader.
Vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

RS 18/13 OVERSENDELSE AV HØRING OG VEDTAK OM
OMORGANISERING AV 110-SENTRALEN I TELEMARK OG AGDER
2013/384

RS 19/13 Felles formannskapsmøte mellom Søgne og Songdalen kommuner
06.03.2013 2013/853
RS 20/13 Administrasjonsavdelingen - årsrapport 2012 2013/602
RS 21/13 Oversendelse av klage på vedtak om 110-tilknytning for kommunene i
Telemark politidistrikt 2013/384
PS 39/13 Plan for likestilling og mangfold
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunens forslag til handlingsplan for likestilling og mangfold vedtas.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 26.02.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Administrasjonsutvalget fremmet følgende tilleggsforslag:
Ber administrasjonen om å innarbeide følgende:
1. Det innføres en rapporteringsrutine for likestilling og mangfold i malen for kommunens årsmelding.
Den enkelte enhet/avdeling rapporterer i henhold til dette.
2. Det skal legges til rette for at mennesker med nedsatt funksjonsevne og personer med annen etnisk
bakgrunn blir innkalt til intervju dersom de er kvalifisert for stillingen.
Administrasjonsutvalget innstiller således enstemmig til kommunestyret:

Innstilling:
Kommunestyret vedtar forslag til handlingsplan for likestilling og mangfold med følgende tillegg:
Ber administrasjonen om å innarbeide følgende:
1. Det innføres en rapporteringsrutine for likestilling og mangfold i malen for kommunens årsmelding.
Den enkelte enhet/avdeling rapporterer i henhold til dette.
2. Det skal legges til rette for at mennesker med nedsatt funksjonsevne og personer med annen etnisk
bakgrunn blir innkalt til intervju dersom de er kvalifisert for stillingen.

Saksprotokoll i Formannskapet - 03.04.2013
Behandling:
Til behandling forelå administrasjonsutvalget forslag til innstilling.
Votering:
Formannskapet innstiller enstemmig til kommunestyret i samsvar med administrasjonsutvalgets
innstilling:

Innstilling:
Kommunestyret vedtar forslag til handlingsplan for likestilling og mangfold med følgende tillegg:
Ber administrasjonen om å innarbeide følgende:
3. Det innføres en rapporteringsrutine for likestilling og mangfold i malen for kommunens
årsmelding. Den enkelte enhet/avdeling rapporterer i henhold til dette.
4. Det skal legges til rette for at mennesker med nedsatt funksjonsevne og personer med annen
etnisk bakgrunn blir innkalt til intervju dersom de er kvalifisert for stillingen.

PS 40/13 Likestillingsmelding 2012
Rådmannens forslag til vedtak:
Likestillingsmelding 2012 for Søgne kommune vedtas.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 26.02.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Administrasjonsutvalget innstiller enstemmig:

Innstilling:
Formannskapet vedtar Likestillingsmelding 2012 for Søgne kommune.

Saksprotokoll i Formannskapet - 03.04.2013
Behandling:
Til behandling forelå administrasjonsutvalgets forslag til innstilling.

Votering:
Formannskapet fattet enstemmig vedtak i samsvar med administrasjonsutvalgets innstilling.

Vedtak:
Formannskapet vedtar Likestillingsmelding 2012 for Søgne kommune.

PS 41/13 Avtale mellom agderkommunene vedrørende salg av aksjer i Agder
Energi AS - Viljeserklæring
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommunestyre slutter seg til vedlagte avtale datert 6. mai 2013 mellom
Agderkommunene vedrørende partenes salg av aksjer i Agder Energi AS.
Avtalen innebærer at Søgne kommune slutter seg til en viljeserklæring om ikke å selge
sine aksjer i Agder Energi AS. Viljeserklæringen gjelder fram til 1. juli 2013.
Erklæringen forlenges fram til 1. juli 2015 dersom forslag om fusjon ikke er fremmet
for selskapets generalforsamling innen 1. juli 2014.

Saksprotokoll i Formannskapet - 03.04.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Rådmannen fremmet følgende korrigert forslag til vedtak:
Søgne kommunestyre slutter seg til vedlagte utkast til avtale datert 6. mai 2013 mellom
Agderkommunene vedrørende partenes salg av aksjer i Agder Energi AS.

Votering over rådmannens korrigerte forslag til vedtak:
Formannskapet fattet enstemmig vedtak og innstiller således til kommunestyret:
Innstilling:
Søgne kommunestyre slutter seg til vedlagte utkast til avtale datert 6. mai 2013 mellom
Agderkommunene vedrørende partenes salg av aksjer i Agder Energi AS.

PS 42/13 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.

Saksprotokoll i Formannskapet - 03.04.2013
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), vararepr. Eikeland (FRP) og vararepr. Ribe (H) tiltrådte møtet.
Votering:
Formannskapet fattet enstemmig vedtak i samsvar med rådmannens forslag til vedtak.
Vararepr. Lohne (H), vararepr. Eikeland (FRP) og vararepr. Ribe (H) fratrådte møtet.

Repr. Andresen (H), repr. Løchen (H), repr. Andersen (Uavh) tiltrådte møtet igjen.

Formannskapet innstiller således til kommunestyret:
Innstilling:

Forslag til boligbyggeprogram 2013 – 2019, revidert februar 2013, vedtas, jfr pbl § 11-17.

PS 43/13 Status avfallsplan for Avfall Sør AS og eierkommunene pr. 1.2.13
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune godkjenner statusrapporten for Avfallsplanen pr. 01.02.2013.

Saksprotokoll i Formannskapet - 03.04.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Repr. Berge (V) ble erklært inhabil på grunn av styreverv i Avfall Sør.
Repr. Berge (V) fratrådte møtet.
6 representanter til stede. Det møtte ikke vararepresentant.
Repr. Løchen stilte spørsmål om sin habilitet på grunn av ansatt i Norsk Gjenvinning.
Repr. Løchen ble erklært habil. Ansatt i samme bransje, men ikke konkurrerende virksomhet.

Votering:

Formannskapet fattet enstemmig vedtak i samsvar med rådmannens forslag til vedtak.
Repr. Berge (V) tiltrådte møtet igjen.
7 representanter tilstede.
Formannskapet innstiller således til kommunestyret:
Innstilling:

Søgne kommune godkjenner statusrapporten for Avfallsplanen pr. 01.02.2013.

PS 44/13 Utbygging Pålsneset - fortau langs Fv 169/170
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Søgne kommune er positiv til det arbeidet som er igangsatt for å få til utbygging i
Pålsnesområdet.
2. Søgne kommune vil bruke de virkemidlene som er nødvendig etter plan- og bygningsloven,
for gjennomføring av planene.

Saksprotokoll i Formannskapet - 03.04.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Repr. Andresen (H) fremmet følgende tilleggsforslag punkt 2b:
Dette omfatter trafikksikkerhetstiltak, det vil si, veier, veiutbedringer, sykkel- og gangstier og
fortauer.

Votering:
Formannskapet fattet enstemmig vedtak i samsvar med rådmannens forslag med tillegg av repr.
Andresens (H) tilleggsforslag.

Vedtak:

Punkt 1
Søgne kommune er positiv til det arbeidet som er igangsatt for å få til utbygging i
Pålsnesområdet.
Punkt 2
Søgne kommune vil bruke de virkemidlene som er nødvendig etter plan- og bygningsloven, for
gjennomføring av planene.
Punkt 2b
Dette omfatter trafikksikkerhetstiltak, det vil si, veier, veiutbedringer, sykkel- og gangstier og
fortauer.

PS 45/13 Eventuelt

Saksprotokoll i Formannskapet - 03.04.2013
Behandling:
Repr. Berge (V) stilte spørsmål om når sak Lohnegården vil bli behandlet.
Rådmannen opplyste om at saken er sendt til Vest-Agder fylkeskommune for uttalelse som vegeier.
Den vil bli behandlet når kommunen får saken tilbake.
Repr. Berge (V) tok opp parkeringsproblematikken ved Søgne hovedkirke.
Rådmannen opplyste at dette vil bli sett på i sammenheng med Lundeplanene.
Repr. Andersen (Uavh) stilte spørsmål omkring organisering og eventuell lønn av frivillig arbeid i
kommunen.
Repr. Kjelland Larsen (AP) stilte spørsmål om hjemmetjenestens lokalisering på natta.
Rådmannens følger dette opp.
Repr. Berge (V) tok opp problem med gjenfinning av gamle arkivsaker på nettet.
Rådmannen undersøker dette.
Repr. Berge etterlyser oppdaterte adresselister for politikere på kommunens hjemmeside.
Formannskapssekretæren sender ut e-post til alle kommunestyremedlemmene for innhenting av
riktig telefon og e-postadresse.
Rådmannen informerte om at generalforsamling i Torvmoen AS vil bli avholdt 04.04.2013.
Rådmannen orienterte om Hølledagene.
Gladur islandshest har søkt om fritak for å betale 10.000,- + mva til leie av grunn i forbindelse med
Hølledagene 2013. Formannskapet stiller seg positive til arrangementet og ber administrasjonen
vurdere søknaden ut i fra reelle kostnader for kommunen og tidligere praksis.
Ordfører ønsker informasjon i kommunestyret om samhandlingsreformen (psykisk helse) –
Hva er kommunens ansvarsområder innen psykisk helse. Rådmannen følger dette opp.
Møtet ble lukket.
Rådmannen informerte om utearealer på Tangvall.

