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PS 65/13 Godkjenning av protokoll fra møte 08.05.2013
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 08.05.2013.

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.06.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Ingen merknader.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 08.05.2013.

PS 66/13 Referatsaker
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.06.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

RS 33/13 Referat fra styringsgruppemøte nr,. 05 av 29. april 2013 Styringsgruppe bypakke Kristiandsregionen 2011/3664
PS 67/13 Valg av tildelingskriterier ved konkurranseutsetting av Søgne
kommunes tjenestepensjonsordning
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommunes tjenestepensjonsordning legges ut på anbud basert på vedlagte tildelingskriterier.
Konkurranseutsettingen omfatter ikke sykepleiere og pedagogisk personale i grunnskolen som er
lovmessig knyttet til KLP og SPK.

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.06.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Votering:
Formannskapet fattet enstemmig vedtak og innstiller til kommunestyret:

Innstilling:
Søgne kommunes tjenestepensjonsordning legges ut på anbud basert på vedlagte
tildelingskriterier. Konkurranseutsettingen omfatter ikke sykepleiere og pedagogisk personale
i grunnskolen som er lovmessig knyttet til KLP og SPK.

PS 68/13 Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013
Rådmannens forslag til vedtak:
1.
2.
3.

Kommunestyret vedtar revidert budsjett 2013 og tar tertialrapporten for første tertial 2013 til
orientering.
Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere mellom lønnsposter og den sentrale reservepotten
for lønn.
Investeringsbudsjettet for 2013 økes med 2,1 mill. kroner til 44,545 mill. kroner knyttet til
bofellesskap for funksjonshemmede. Økningen finansieres ved bruk av ubundet kapitalfond.

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.06.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.

Repr. Kjelland Larsen (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Nedenfornevnte enheter styrkes med:
Psykisk helse kr 800.000,Helsesøster kr 300.000,Jordmor
kr 300.000,-

Votering over rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Votering over repr. Kjelland Larsen’s (A)) tilleggsforslag:
Repr. Kjelland Larsens’s forslag falt med med 2 stemmer (AP, V) mot 5 stemmer (H, Uavh, KRF).

Formannskapet innstiller slik til kommunestyret:

Innstilling:
1.

Kommunestyret vedtar revidert budsjett 2013 og tar tertialrapporten for første tertial 2013 til
orientering.
2.
Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere mellom lønnsposter og den sentrale reservepotten
for lønn.
3.
Investeringsbudsjettet for 2013 økes med 2,1 mill. kroner til 44,545 mill. kroner knyttet til
bofellesskap for funksjonshemmede. Økningen finansieres ved bruk av ubundet kapitalfond.

PS 69/13 Søgne kommunes finansforvaltning - 1. tertial 2013
Rådmannens forslag til vedtak:
Tertialrapporten tas til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.06.2013

Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Votering:
Formannskapet fattet enstemmig vedtak og innstiller til kommunestyret:

Innstilling:
Tertialrapporten tas til orientering.

PS 70/13 Reglement for godtgjøring til folkevalgte - endret utgave
Rådmannens forslag til vedtak:

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.06.2013
Behandling:
Saken ble fremlagt uten forslag til vedtak.

Repr. Løchen (H) fremmet følgende endringsforslag:
Punkt A
3.2, 3.3 og 3.4
Mulighet til frikjøp må endres til:
Leder av tjenesteutvalget, plan og miljøutvalget og varaordføreren frikjøpes med 20% av ordførerens
godtgjørelse og skal være tilgjengelig en dag i uken på rådhuset.
B.
Gruppelederne godtgjøres med 3% av ordførerens godtgjørelse.
C.
3.7
Medlemmer av kommunestyret og utvalg
 Godtgjøres med 3% av ordførerens godtgjørelse som medlem av kommunestyret.
 Godtgjøres med 3% av ordførerens godtgjørelse som medlem av hvert utvalg.

Formannskapet fattet enstemmig vedtak om å legge saken frem for kommunestyret uten innstilling.
Innstilling:

PS 71/13 Ny pensjonsordning for folkevalgte i kommunen
Rådmannens forslag til vedtak:

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.06.2013
Behandling:
Saken ble fremlagt uten forslag til vedtak.
Personalrådgiver Inga Fjeldsgaard orienterte i saken.
Formannskapet fattet enstemmig vedtak og innstiller slik til kommunestyret

Innstilling:
De folkevalgte fortsetter med den nåværende pensjonsordning.
Ordningen revideres hvert 4. år, ved valg av nytt kommunestyre.

PS 72/13 Videreførelse av interkommunalt sammarbeid om veterinærordningen
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune inngår ny samarbeidsavtale om veterinærvaktordningen med Songdalen,
Kristiansand og Vennesla kommuner, hvor sistnevnte blir vertskommune, jfr vedlagte avtaleutkast.

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.06.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.

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

Vedtak:
Søgne kommune inngår ny samarbeidsavtale om veterinærvaktordningen med Songdalen,
Kristiansand og Vennesla kommuner, hvor sistnevnte blir vertskommune, jfr vedlagte
avtaleutkast.

PS 73/13 Evaluering av kommunal kontantstøtte
Rådmannens forslag til vedtak:
Tjenesteutvalget innstiller til formannskapet:
Kommunal kontantstøtte avvikles.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 22.5.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Janette Kleivset, KrF, fremmet fellesforslag på vegne av Høyre, FrP, Sp og KrF: «Tjenesteutvalget innstiller
til formannskapet at kommunal kontantstøtte vedtas som en permanent ordning og vi ber administrasjonen
innarbeide den i fremtidige budsjetter.»

Votering:
Rådmannens forslag ble satt opp mot fellesforslaget fremmet av Kleivset, KrF. Fellesforslaget ble vedtatt med
åtte (Lohne, Bakken, Andersen og Reitan, H, Søyland og Eikeland, FrP, Try, SP, og Kleivset, KrF) mot tre
stemmer for rådmannens forslag (Gray og Bakke, AP, og Kjær, SV).

Innstilling:
Tjenesteutvalget innstiller til formannskapet at kommunal kontantstøtte vedtas som en permanent ordning og
vi ber administrasjonen innarbeide den i fremtidige budsjetter.

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.06.2013
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling.

Votering:
Rådmannens forslag satt opp mot tjenesteutvalgets forslag til vedtak:
Rådmannens forslag falt med 2 stemmer (AP, V) mot 5 stemmer (H, Uavh; KRF)
for tjenesteutvalgets vedtak.

Formannskapet innstiller slik til kommunestyret:

Innstilling:
Søgne kommunestyre vedtar at kommunal kontantstøtte blir en permanent ordning og vi ber
administrasjonen innarbeide den i fremtidige budsjetter.

PS 74/13 Avtale om bygging av brygge i Prestebukta for fastboende i NyHellesund
Rådmannens forslag til vedtak:
Etter en samlet vurdering finner formannskapet å kunne inngå en avtale med «NyHellesund Bryggesameie, Prestebukta» om etablering av brygge i Prestebukta i Søgne for
de fastboende i Ny-Hellesund basert på rådmannens forslag av 05.02.2013. Det
forutsettes at vedtektene for sameiet endres i tråd med forutsetningene for avtalen.

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.06.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
På direkte spørsmål fra administrasjonen, ble det bekreftet at den midlertidige utvidelsen av
liggetiden ved den kommunale brygga til 10 timer skulle opphøre fra dags dato. Liggetiden vil fra
dags dato gå tilbake til 3 timer.

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

Vedtak:
Etter en samlet vurdering finner formannskapet å kunne inngå en avtale med «Ny-Hellesund
Bryggesameie, Prestebukta» om etablering av brygge i Prestebukta i Søgne for de fastboende i
Ny-Hellesund basert på rådmannens forslag av 05.02.2013. Det forutsettes at vedtektene for
sameiet endres i tråd med forutsetningene for avtalen.

PS 75/13 Ekspropriasjon for erverv av grunn til fullføring av gang-/sykkelvei
langs leireveien - Gangbro over Lundeelva - GB 71/595
Rådmannens forslag til vedtak:
For fullføring av gang- og sykkelvei langs Leireveien med gangbro over Lundeelva i
henhold til reguleringsplan for Lunde (2005) vedtar Søgne kommune ekspropriasjon av
gnr 71, bnr 595, eier Arne Tag.
Til fastsettelse av erstatningen for grunn og rettigheter begjærer kommunen snarest
mulig rettslig skjønn.
Etter som fullføring av gangbroen har stor betydning for trafikksikkerheten, søker
Søgne kommune Fylkesmannen i Vest-Agder om samtykke til forhåndstiltredelse.

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.06.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Repr. Andersen (Uavh) fremmet følgende forslag til vedtak:
Kommunen godtar kr 175.000,--

Votering:
Repr. Andersen’s (Uavh) forslag satt opp mot rådmannens forslag til vedtak.
Repr. Andersen’s (Uavh) forslag falt med 1 stemme (Uavh) mot 6 (H, V, KRF, AP) stemmer for rådmannens
forslag.

Formannskapet fattet følgende vedtak og innstiller til kommunestyret:
Innstilling:
For fullføring av gang- og sykkelvei langs Leireveien med gangbro over Lundeelva i henhold
til reguleringsplan for Lunde (2005) vedtar Søgne kommune ekspropriasjon av gnr 71, bnr
595, eier Arne Tag.
Til fastsettelse av erstatningen for grunn og rettigheter begjærer kommunen snarest mulig
rettslig skjønn.
Etter som fullføring av gangbroen har stor betydning for trafikksikkerheten, søker Søgne
kommune Fylkesmannen i Vest-Agder om samtykke til forhåndstiltredelse.

PS 76/13 Sentrumsnær lysløypeNærmere utredning av alternativene, Fåmyra og
Kvernhusløypa.
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar etter en samlet vurdering, at en sentrumsnær lysløype legges til Fåmyra. Det
forutsetter at det kan oppnås avtale med grunneierne og at erstatning for grunn enten skjer ved
minnelig avtale eller ved avtaleskjønn.
Kommunestyret ber administrasjonen gjøre nødvendige forberedelser slik at prosjektet om mulig kan
gjennomføres som et spillemiddelprosjekt i 2014/15.

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.06.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Repr. Andresen (H) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken sendes tilbake til administrasjonen for behandling i tjenesteutvalget, eldrerådet og rådet
for mennesker med nedsatt funksjonsevne før behandling i kommunestyret.
Votering over repr. Andresens’s (H) utsettelsesforslag:
Formannskapet fattet enstemmig vedtak for repr. Andresen’s utsettelsesforslag.
Vedtak:
Saken sendes tilbake til administrasjonen for behandling i tjenesteutvalget, eldrerådet og rådet
for mennesker med nedsatt funksjonsevne før behandling i kommunestyret.

PS 77/13 Kommunal planstrategi
Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til innstilling fra tjenesteutvalget/formannskapet :
1. Kommunestyret vedtar forslaget til kommunal planstrategi
2. Årlig prioritering av planoppgavene skjer i forbindelse med behandlingen av økonomiplanen

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 22.5.2013

Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Christian Eikeland, FrP, fremmet alternativt forslag til punkt 1: «Kommunestyret vedtar forslag til
kommunal planstrategi med følgende endring: Folkehelseplanen revideres i 2014, ikke 2015.»
Charlotte Søyland, FrP, fremmet tilleggsforslag: «3. Saken bør også behandles i Plan- og miljøutvalget før
endelig behandling i kommunestyret.»

Votering:
Rådmannens forslag til punkt 1 satt opp mott endringsforslag fra Eikeland. Eikelands forslag enstemmig
vedtatt.
Rådmannens forslag til punkt 2 enstemmig vedtatt.
Søylands forslag til punkt 3 enstemmig vedtatt.

Innstilling:
3. Kommunestyret vedtar forslag til kommunal planstrategi med følgende endring: Folkehelseplanen
revideres i 2014, ikke 2015.
4. Årlig prioritering av planoppgavene skjer i forbindelse med behandlingen av økonomiplanen.
5. Saken bør også behandles i Plan- og miljøutvalget før endelig behandling i kommunestyret.

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.06.2013
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling.
Punkt 3 i innstillingen fra tjenesteutvalget: Saken bør også behandles i plan- og miljøutvalget før
endelig behandling i kommunestyret, ble diskutert. Formannskapet var enige i at saken ikke skulle
behandles i plan- og miljøutvalget.
Kommunalsjef Arntsen bekreftet følgende rutiner:
Formannskapet prioriterer de kommunale arealplanoppgavene.
Plan- og miljøutvalget behandler innkomne plansaker.

Votering:
Formannskapet fattet enstemmig vedtak og innstiller til kommunestyret:

Innstilling:
1.
Kommunestyret vedtar forslag til kommunal planstrategi med følgende endring: Folkehelseplanen
revideres i 2014, ikke 2015.
2.

Årlig prioritering av planoppgavene skjer i forbindelse med behandlingen av økonomiplanen.

PS 78/13 Forslag til politisk møteplan høsten 2013
Rådmannens forslag til vedtak:
Høsthalvåret 2013 holder formannskapet, tjenesteutvalget, plan- og miljøutvalget og
kommunestyret følgende møter:
August:
Onsdag 14.08.13
Tirsdag 21.08.13
Onsdag 28. 08.13
Torsdag 29. 08.13

Plan- og miljøutvalget
Tjenesteutvalget
Formannskapet
Kommunestyret

September:
Mandag 02.09.13
Tirsdag 03. 09.13
Onsdag 04. 09.13
Tirsdag 10.09.13
Onsdag 11. 09.13
Onsdag 18.09.13
Onsdag 25. 09.13
Torsdag 26. 09.13

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

Oktober
Mandag 07.10.13
Tirsdag 08. 10.13
Onsdag 09. 10.13
Tirsdag 15. 10.13
Onsdag 16. 10.13
Onsdag 23. 10.13
Torsdag 31.10.13

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

November
Mandag 04. 11.13
Tirsdag 05.11.13
Onsdag 06.11.13
Tirsdag 12. 11.13
Onsdag 13.11.13
Onsdag 20. 11.13
Onsdag 27. 11.13
Torsdag 28. 11.13

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

Desember
Mandag 02.12.13
Tirsdag 03. 12.13
Onsdag 04. 12.13
Tirsdag 10. 12.13
Onsdag 11. 12.13

Eldreråd
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Tjenesteutvalget
Administrasjonsutvalget
Formannskapet

Onsdag 18. 12.13
Torsdag 19. 12.13

Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 22.5.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Ingen merknader.
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Høsthalvåret 2013 holder formannskapet, tjenesteutvalget, plan- og miljøutvalget og
kommunestyret følgende møter:
August:
Onsdag 14.08.13
Tirsdag 21.08.13
Onsdag 28. 08.13
Torsdag 29. 08.13

Plan- og miljøutvalget
Tjenesteutvalget
Formannskapet
Kommunestyret

September:
Mandag 02.09.13
Tirsdag 03. 09.13
Onsdag 04. 09.13
Tirsdag 10.09.13
Onsdag 11. 09.13
Onsdag 18.09.13
Onsdag 25. 09.13
Torsdag 26. 09.13

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

Oktober:
Mandag 07.10.13
Tirsdag 08. 10.13
Onsdag 09. 10.13
Tirsdag 15. 10.13
Onsdag 16. 10.13
Onsdag 23. 10.13
Torsdag 31.10.13

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

November:
Mandag 04. 11.13
Tirsdag 05.11.13
Onsdag 06.11.13
Tirsdag 12. 11.13
Onsdag 13.11.13
Onsdag 20. 11.13

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

Onsdag 27. 11.13
Torsdag 28. 11.13

Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret

Desember:
Mandag 02.12.13
Tirsdag 03. 12.13
Onsdag 04. 12.13
Tirsdag 10. 12.13
Onsdag 11. 12.13
Onsdag 18. 12.13

Eldreråd
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Tjenesteutvalget
Administrasjonsutvalget
Formannskapet
Plan- og miljøutvalget

Torsdag 19. 12.13

Kommunestyret

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.06.2013
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling.
Innstillingen fra tjenesteutvalget hadde ikke tatt med forslaget fra administrasjonsutvalget
Administrasjonsutvalget påpeker i rådmannens forslag til vedtak at alle utvalgene bør tas med:
Høsthalvåret 2013 holder administrasjonsutvalget, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne,
eldrerådet, formannskapet, tjenesteutvalget, plan- og miljøutvalget og
kommunestyret følgende møter:

Repr. Andersen (Uavh) fremmet forslag om møte i administrasjonsutvalget tirsdag 20. august 2013.
Administrasjonsutvalgets møte 10. september utgår (på grunn av stortingsvalget 9. september) og
flyttes til tirsdag 17. september 2013.
Tjenesteutvalget 21. august 2013 skal være onsdag, ikke tirsdag.
Votering:

Formannskapet fattet enstemmig vedtak med de endringer som ble foreslått.
Vedtak:
Høsthalvåret 2013 holder administrasjonsutvalget, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne,
eldrerådet, formannskapet, tjenesteutvalget, plan- og miljøutvalget og
kommunestyret møter som oppsatt plan.
August
Onsdag 14.08.13
Tirsdag 20.08.13
Onsdag 21.08.13
Onsdag 28. 08.13
Torsdag 29. 08.13

Plan- og miljøutvalget
Administrasjonsutvalget
Tjenesteutvalget
Formannskapet
Kommunestyret

September:
Mandag 02.09.13

Eldrerådet

Tirsdag 03. 09.13
Onsdag 04. 09.13
Onsdag 11. 09.13
Tirsdag 17.09.13
Onsdag 18.09.13
Onsdag 25. 09.13
Torsdag 26. 09.13

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

Oktober
Mandag 07.10.13
Tirsdag 08. 10.13
Onsdag 09. 10.13
Tirsdag 15. 10.13
Onsdag 16. 10.13
Onsdag 23. 10.13
Torsdag 31.10.13

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

November
Mandag 04. 11.13
Tirsdag 05.11.13
Onsdag 06.11.13
Tirsdag 12. 11.13
Onsdag 13.11.13
Onsdag 20. 11.13
Onsdag 27. 11.13
Torsdag 28. 11.13

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

Desember
Mandag 02.12.13
Tirsdag 03. 12.13
Onsdag 04. 12.13
Tirsdag 10. 12.13
Onsdag 11. 12.13
Onsdag 18. 12.13
Torsdag 19. 12.13

Eldreråd
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Tjenesteutvalget
Administrasjonsutvalget
Formannskapet
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret

PS 79/13 Eventuelt

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.06.2013
Behandling:
Møtet ble lukket.
1.
Rådmannen orienterte ang. personalsak.

2.
Rådmannen informerte ang. ute-/lekearealer Tangvall.
Repr. Berge (V) fratrådte møtet kl. 12.45.
Vararepr. Bakke (AP) tiltrådte møtet.
3.
Rådmannen orienterte om kulturarrangement «Fra hei til hav» og fikk aksept for å bruke kr 100.00,til formålet.
4.
Rådmannen orienterte ang. eventuelt samarbeid i Knutepunktkommunene.
Møtet ble åpnet.
5.
Rådmannen informerte ang. Sjøstjerne barnehage – utvidelse av barnehageplasser.
Formannskapet anbefaler å vente med utsendelse av anbud inntil kommunestyrets behandling.
6.
Ordfører og rådmann refererte fra. møte 04.06.13 i styringsgruppe E39 - valg av trase E39.
Et av traseforslagene vil komme ned ved Lunde skole. Det ble derfor stilt spørsmål om
utsettelse av utbygging Lunde skole.
7.
Repr. Andersen (Uavh) stilte spørsmål ang. kommunebrygga på Tånevig og brygge Trysnes,
adkomst og eierforhold.
Rådmannen skal undersøke nærmere i saken.
8.
Repr. Andersen (Uavh) stilte spørsmål om «Trine på gården», saken ang. fett-utskiller og
kloakkledning.
Rådmannen orienterte og skal undersøke om nærmere detaljer i saken.
9.
Repr. Kjelland Larsen (AP) ønsket bekreftelse på om tilholdsstedet for hjemmestjenesten er Lunde
om natten.
Rådmannen bekreftet at natt-tjenesten skal være på Lunde på det nåværende tidspunkt.
10.
Repr. Kjelland Larsen (AP) stilte spørsmål om det skal være et eget skytebaneutvalg i kommunen.
Rådmannen undersøker saken.
11.
Repr. Løchen (H) etterspurte skilting forkjørsvei for veien til Lunde og veien til Åros.
Rådmannen tar kontakt med vegvesenet.
12.
Repr. Løchen (H) stilte spørsmål om leie av grunn for salgsbod på Tangvall (utenfor Rimi)
Rådmannen undersøker.

13.
Repr. Løchen (H) etterspurte status i sak: salg av Tånevig skole.
Rådmannen informerte at saken er klar til å legges ut for salg.
14.
Rådmannen ønsket tilbakemeldinger på områder hvor nedskjæringer kan vurderes i forbindelse med
budsjett. Fra 01.01.2016 er eiendomsskatten vedtatt tatt bort. Rådmannen må legge frem et budsjett
uten eiendomsskatt.
15.
Repr. Andresen (H) etterlyste dokumentasjon fra økonomiseminaret som ikke var sendt ut.
Formannskapssekretæren vil sende dette ut umiddelbart.
16.
Repr. Andresen (H) fremmet muntlig forslag til innsparinger.
17.
Repr. Kjelland Larsen (AP) stilte spørsmål om restauranter og kafeer på Tangvall er pliktig til å ha
toalett.
Rådmannen informerte at det ikke er lovpålagt med offentlig toalett.

