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

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kim Høyer Holum
Camilla Erland Aarnes
Anne Marit Tønnesland PS
89/12

Representerer
H
H
KRF
AP
V
H
UAVH.

Stilling
Rådmann
Rådgiver
Saksbehandler byggesak

Program
Kl. 09.00- 10.30: Temamøte om flyktninger /bosetting
 Fra tjenesteutvalget møtte: Christian Eikeland (FRP), Janette Kleivset (KRF), Aslaug Bakke
(AP), Per Kjær (SV)
 Torfinn Kleivset (KRF) var ikke til stede under møtet
 Enhetsleder for kvalifiseringsenheten Gerd Lie ønsket velkommen
 Ass. regiondirektør Grethe Haugøy og Gry Tangstad fra integrerings – og
mangfoldsdirektoratet (IMDI Sør) redegjorde for flyktningsituasjonen og anmodning til
kommunene om å ta imot flere flyktninger.
 Pål Bjørkkjær og Maud Irene Ystebø Aurebekk fra introduksjonssenter for flykninger
orienterte om situasjon og status for flyktninger i Søgne kommune
 Orientering ved flyktningelege Tore Høyem
 Spørsmålsrunde
Kl. 10.30 -10.45
Ekstraordinær generalforsamling i Songvaar Vekst

Kl 11.00
Befaring i sak PS 89/13 Søknad om samtykke til å la byggverk stå på kommunal grunn GB 18/37,
Linnegrøvann i Søgne.
Lunsj
Etter lunsj: behandling av oppsatte saker.
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Åse Severinsen
Ordfører

Camilla Erland Aarnes
Rådgiver

Saksnr

Innhold

PS 87/13

Godkjenning av protokoll fra møte 18.06.2013

PS 88/13

Referatsaker

RS 34/13

Forespørsel om rehabilitering - gjengroing av Ytrekilen

RS 35/13

Vurdering av lovligheten av et vedtak - Eierskap av veilys langs
fylkesvei

RS 36/13

Svar - Nødhavn i Høllefjorden

RS 37/13

Lov om statsbidrag til anlegg av skytebane

RS 38/13

Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer - NOU 2013:9 høring

RS 39/13

Vedtak om 110-tilknytning for kommunene i Agder og Telemark
politidistrikt

RS 40/13

Møtereferat nr. 2 - 04.06.13 - Koordineringsgruppa - E39 LindeliaLivold

RS 41/13

Protest mot traseforslag - Lunde Vest - 250 underskrifter

RS 42/13

Utleie kommunal grunn

RS 43/13

Tilsagn - statsbusjettet kap. 1427 post 30 - sikring av Paradisbukta GB
12/11 som statlig friluftsområde for allmennheten

PS 89/13

Søknad om samtykke til å la byggverk stå på kommunal grunn GB
18/37, Linnegrøvann i Søgne

PS 90/13

Ekspropriasjon av rettigheter til anleggelse av ny strandsti på Åros i
Søgne - GB 20/26

PS 91/13

Sentrumsnær lysløpe

PS 92/13

Avfallsplan - Avfall sør husholdning - 2013 -2016

PS 93/13

Revisjon av avtale om felles kloakkrenseanlegg for Søgne og
Songdalen

PS 94/13

Ny avtale mellom Søgne og Songdalen kommuner om felles
interkommunal ordning for grunnleggende norskopplæring for
nyankomne innvandrere

PS 95/13

Fastsetting av satser for finansiering av private barnehager i 2013

PS 96/13

Gjennomgang av rutiner og nettpraksis i henhold til resultatene i
Åpenhetsindeksen

U.off.

PS 97/13
NB: Endringer i rekkefølgen av behandling av saker kan, ved behov bli endret under møtet.

PS 87/13 Godkjenning av protokoll fra møte 18.06.2013
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 18.06.2013

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.08.2013
Behandling:
Ingen merknader.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 18.06.2013

PS 88/13 Referatsaker
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.08.2013
Behandling:
RS 42/13 Utleie av kommunal grunn
 Repr. Løchen (H) – etterlyste ytterligere svar ang leie og frityrutslipp
 Rådmann Holum: Leie- ingeniørvesenet følger opp saken. Frityrutslipp- kommunen har sett
på saken og i forhold til kloakkanlegget skal dette være uproblematisk
RS 38/13 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer - NOU 2013:9 - høring
 Repr. Andresen (H) – kommunen bør vurdere å komme med høringssvar.
 Rådmann Holum: Felles høringssvar fra knutepunktkommunene. Sak legges frem for
formannskapet i neste møte
For øvrig ingen merknader.
Vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

RS 34/13 Forespørsel om rehabilitering - gjengroing av Ytrekilen 2012/1912
RS 35/13 Vurdering av lovligheten av et vedtak - Eierskap av veilys langs
fylkesvei 2012/458
RS 36/13 Svar - Nødhavn i Høllefjorden 2008/2698

RS 37/13 Lov om statsbidrag til anlegg av skytebane 2013/2071
RS 38/13 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer - NOU 2013:9 høring 2013/114
RS 39/13 Vedtak om 110-tilknytning for kommunene i Agder og Telemark
politidistrikt 2013/384
RS 40/13 Møtereferat nr. 2 - 04.06.13 - Koordineringsgruppa - E39 LindeliaLivold 2013/96
RS 41/13 Protest mot traseforslag - Lunde Vest - 250 underskrifter 2013/96
RS 42/13 Utleie kommunal grunn 2013/2072
RS 43/13 Tilsagn - statsbusjettet kap. 1427 post 30 - sikring av Paradisbukta GB
12/11 som statlig friluftsområde for allmennheten 2011/2098
PS 89/13 Søknad om samtykke til å la byggverk stå på kommunal grunn GB
18/37, Linnegrøvann i Søgne
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet viser til søknad av 29.05.2013 fra adv. Bakka på vegne av Gunnar Sagen/
Sagen Eiendom AS, men finner ikke som eier av GB 18/37 å kunne samtykke i at deler av
tilbygg på GB 18/282, snr 6 blir stående inn på GB 18/37.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.06.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Rådmannen orienterte i saken.
Repr. Berge (V) fremmet utsettelsesforslag for befaring.
Votering over repr. Berges (V) utsettelsesforslag:

Votering:
Formannskapet fattet enstemmig vedtak for repr. Berges (V) utsettelsesforslag for befaring.

Vedtak:
Saken utsettes for befaring.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.08.2013
Behandling:
Befaring i forkant av behandlingen. Saksbehandler Anne Marit Tønnesland orienterte og svarte på spørsmål.
Til behandlingen forelå rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet viser til søknad av 29.05.2013 fra adv. Bakka på vegne av Gunnar Sagen/ Sagen Eiendom
AS, men finner ikke som eier av GB 18/37 å kunne samtykke i at deler av tilbygg på GB 18/282, snr 6 blir
stående inn på GB 18/37.
Repr. Andresen (H) fremmet forslag:
Formannskapet finner at deler av tilbygg på Gnr 18 Bnr 282 midlertidig kan bli stående inn på Gnr 18 Bnr
37.
Eier av Gnr 18 bnr 282, Sagen eiendom AS, må når Søgne kommune krever dette rive de deler av tilbygget på
Gnr Bnr 282 som er oppført inn på Gnr Bnr 37, dette uten kostnader for Søgne kommune.
Erklæring om dette må tinglyses på Gnr 18 Bnr 282.

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak satt opp mot Høyre sitt forslag. Høyre sitt forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet finner at deler av tilbygg på Gnr 18 Bnr 282 midlertidig kan bli stående inn på Gnr 18
Bnr 37.
Eier av Gnr 18 bnr 282, Sagen eiendom AS, må når Søgne kommune krever dette rive de deler av
tilbygget på Gnr Bnr 282 som er oppført inn på Gnr Bnr 37, dette uten kostndaer for Søgne kommune.
Erklæring om dette må tinglyses på Gnr 18 Bnr 282.

PS 90/13 Ekspropriasjon av rettigheter til anleggelse av ny strandsti på Åros i
Søgne - GB 20/26
Rådmannens forslag til vedtak:
For fullføring av strandstien på Åros i Søgne vedtar kommunestyret å ekspropriere
rettighet til å anlegge sti med tilhørende anlegg over GB 20/26 i Søgne i henhold til
vedtatt reguleringsplan for Strandsti Ytre Åros. Til fastsettelse av erstatningen begjærer
kommunen snarest mulig rettslig skjønn.
Etter som fullføringen av strandstien har stor betydning for det allmenne friluftslivet,
vedtar kommunestyret å søke Fylkesmannen i Vest-Agder om samtykke til
forhåndstiltredelse.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.08.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

For fullføring av strandstien på Åros i Søgne vedtar kommunestyret å ekspropriere rettighet til å
anlegge sti med tilhørende anlegg over GB 20/26 i Søgne i henhold til vedtatt reguleringsplan for
Strandsti Ytre Åros.
Til fastsettelse av erstatningen begjærer kommunen snarest mulig rettslig skjønn.
Etter som fullføringen av strandstien har stor betydning for det allmenne friluftslivet, vedtar
kommunestyret å søke Fylkesmannen i Vest-Agder om samtykke til forhåndstiltredelse.
Repr. Andresen (H) fremmet utsettelsesforslag:
Saken utsettes. Ordfører søker å finne en minnelig ordning med grunneier. Avklaring forelegges
formannskapet i neste møte.
Votering:
Høyre sitt utsettelsesforslag vedtatt med 6 stemmer mot 1 stemmer(KRF). Rådmannens forslag til
vedtak ble ikke votert over.
Innstilling:
Saken utsettes. Ordfører søker å finne en minnelig ordning med grunneier. Avklaring forelegges
formannskapet i neste møte.

PS 91/13 Sentrumsnær lysløpe
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
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 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 13.8.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Rådet opprettholder tidligere innstilling og støtter rådmannens forslag til innstilling.

Innstilling:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
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 - 28.08.2013
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
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.
Søgne kommune bes å utrede og å gå i dialog med Vest-Agder fylkeskommune for å søke om
tilskudd til en friluftspark/aktivitetspark.
Repr.Andresen (H) fremmet forslag likelydende forslag fra Høyre i tjenesteutvalget:
1. Kommunestyre vedtar etter en samlet vurdering, at Kvernhusløypa lyssettes.
2. Nåværende trase beholdes med hovedsakelig same standard som dagens løype. (Ingen utvidelse.)
3. Realiseringen i samsvar med punkt 1, samt finansiering, vil bli lagt frem som en egen sak i
kommunestyret.
4. Det forutsettes at det oppnås avtale med grunneierne og at erstatning skjer ved minnelig avtale.
Repr. Kleivset (KRF ) fremmet følgende endring ( i kursiv) i punkt 3 i tjenesteutvalgets innstilling:
Søgne kommune bes å utrede og å gå i dialog med Vest-Agder fylkeskommune og Midt Agder
friluftsråd for å søke om tilskudd til en friluftspark/aktivitetspark.
Votering:
Høyre sitt forslag satt opp mot tjenesteutvalgets med endring fra KRF. Høyre sitt forslag vedtatt med
4 stemmer (H, V) mot 3 stemmer (AP, Uavh, KRF)
Innstilling:
1. Kommunestyre vedtar etter en samlet vurdering, at Kvernhusløypa lyssettes.
2. Nåværende trase beholdes med hovedsakelig same standard som dagens løype. (Ingen
utvidelse.)
3. Realiseringen i samsvar med punkt 1, samt finansiering, vil bli lagt frem som en egen sak
i kommunestyret.
4. Det forutsettes at det oppnås avtale med grunneierne og at erstatning skjer ved minnelig
avtale.

PS 92/13 Avfallsplan - Avfall sør husholdning - 2013 -2016
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
1. Søgne kommune vedtar vedlagt forslag til Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 20132016.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.08.2013
Behandling:
Repr. Berge (V) inhabil da han sitter i styret i Avfall Sør. Repr. Bakke (AP) tiltrådte møtet.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
1. Søgne kommune vedtar vedlagt forslag til Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 20132016.
Repr. Andresen (H) fremmet tilleggsforslag til rådmannens vedtak:
Med følgende merknad:
 Helårlig renovasjon for fritidsboliger kan ikke innføres før politisk vedtak i angjeldende
kommune foreligger
 Delmål 2 søkes å oppnå en materialgjenvinningsgrad på 70%
Rådmannens forslag med merknader fra Høyre enstemmig vedtatt.
Innstilling:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
1. Søgne kommune vedtar vedlagt forslag til Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 20132016.
Med følgende merknad:
 Helårlig renovasjon for fritidsboliger kan ikke innføres før politisk vedtak i angjeldende
kommune foreligger
 Delmål 2 søkes å oppnå en materialgjenvinningsgrad på 70%

PS 93/13 Revisjon av avtale om felles kloakkrenseanlegg for Søgne og Songdalen
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Vedlagte forslag til ny samarbeidsavtale om drift av felles avløpsanlegg for kommunene Søgne og
Songdalen vedtas og gjøres gjeldende fra det tidspunkt den er vedtatt i begge kommunestyrene.
2. Rådmannen delegeres fullmakt til å signere avtalen.
3. Søgne kommune kjøper ut Songdalen kommune fra eiendom GB 23/727 i Søgne.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.08.2013
Behandling:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Innstilling:
1. Vedlagte forslag til ny samarbeidsavtale om drift av felles avløpsanlegg for kommunene
Søgne og Songdalen vedtas og gjøres gjeldende fra det tidspunkt den er vedtatt i begge
kommunestyrene.
2. Rådmannen delegeres fullmakt til å signere avtalen.
3. Søgne kommune kjøper ut Songdalen kommune fra eiendom GB 23/727 i Søgne.

PS 94/13 Ny avtale mellom Søgne og Songdalen kommuner om felles
interkommunal ordning for grunnleggende norskopplæring for nyankomne
innvandrere
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Vedlagte forslag til samarbeidavtale mellom Søgne og Songdalen kommuner om
grunnleggende norskopplæring for nyankomne innvandrere vedtas og gjøres gjeldende fra
det tidspunkt den er vedtatt i begge kommunestyrene.
2. Gjeldende avtale, jf. kommunestyresak 34/08 den 30.04.2008, opphører fra samme tidspunkt.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.08.2013
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
1. Vedlagte forslag til samarbeidsavtale mellom Søgne og Songdalen kommuner om grunnleggende
norskopplæring for nyankomne innvandrere vedtas og gjøres gjeldende fra det tidspunkt den er
vedtatt i begge kommunestyrene.
2. Gjeldende avtale, jf. kommunestyresak 34/08 den 30.04.2008, opphører fra samme tidspunkt.

PS 95/13 Fastsetting av satser for finansiering av private barnehager i 2013
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar følgende satser for tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene i 2013:
Nasjonale satser
Ordinære barnehager,
små barn (drift)
Ordinære barnehager,
store barn (drift)
Ordinære barnehager, kapital
Familiebarnehager,

181 000

Søgne kommune
(oppdaterte satser)
183 768

88 000

89 236

7 500
142 700

7 500
142 700

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

109 000

109 000

11 600

11 600

Satsene er beregnet ut fra at de ikke-kommunale barnehagene barnehagene kompenseres fullt ut for
kostnadene i de kommunale barnehagene. De faktiske tilskuddene beregnes i tråd med
opptrappingsplanen, slik at det utbetales 93,67% i 2013.
2. Bevilgningen til tilskudd til private barnehager økes med 3,3 mill. kroner i budsjettet for 2013.
Økningen dekkes inn ved å redusere budsjettet til «Øvrig ansvar sentraladministrasjon»
tilsvarende.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.08.2013
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
1. Kommunestyret vedtar følgende satser for tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene i 2013:
Nasjonale satser
Ordinære barnehager,
små barn (drift)
Ordinære barnehager,
store barn (drift)
Ordinære barnehager, kapital
Familiebarnehager,
små barn (drift)
Familiebarnehager,
store barn (drift)
Familiebarnehager, kapital

181 000

Søgne kommune
(oppdaterte satser)
183 768

88 000

89 236

7 500
142 700

7 500
142 700

109 000

109 000

11 600

11 600

Satsene er beregnet ut fra at de ikke-kommunale barnehagene barnehagene kompenseres fullt ut for
kostnadene i de kommunale barnehagene. De faktiske tilskuddene beregnes i tråd med
opptrappingsplanen, slik at det utbetales 93,67% i 2013.
2. Bevilgningen til tilskudd til private barnehager økes med 3,3 mill. kroner i budsjettet for 2013.
Økningen dekkes inn ved å redusere budsjettet til «Øvrig ansvar sentraladministrasjon»
tilsvarende.

PS 96/13 Gjennomgang av rutiner og nettpraksis i henhold til resultatene i
Åpenhetsindeksen
Rådmannens forslag til vedtak:
De tiltak som er blitt iverksatt for å forbedre åpenhetsindeksen for Søgne kommune tas til
orientering og det gis tilslutning til de tiltak som foreslås.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 18.06.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Administrasjonsutvalget innstiller enstemmig:

Innstilling:
Kommunestyret tar til orientering og det gis tilslutning til de tiltak som foreslås for å forbedre
åpenhetsindeksen for Søgne kommune.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.08.2013
Behandling:
Administrasjonsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Kommunestyret tar til orientering og det gis tilslutning til de tiltak som foreslås for å forbedre
åpenhetsindeksen for Søgne kommune.

PS 97/13 Eventuelt

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.08.2013
Behandling:
Rådmann Holum:
 orienterte om utfordringer ved å utarbeide planer for Høllen og ønsket en
tilbakemelding/avklaringer fra formannskapet om det videre arbeidet.
 orienterte om nyansettelser:
o Kommunalsjef for teknisk sjef Torkjell Tofte, begynner 01.10.13
o Enhetsleder arealeheten, Glenn Oscar Østergaard, begynner 01.11.13
o Ny kommunelege og enhetsleder for helsetjeneste, Vegard Nilsen, begynner 01.01.14
Repr. Berge:
 ønsket tilbakemelding på hva rådmannen har gjort i forbindelse med prosedyre i forhold til
utbetalinger/intern kontroll til private barnehager. Rådmann Holum orienterte om
kommunens arbeid med å forbedre rutiner og internkontroll. Det er blant annet satt ned en
interkommunal gruppe som skal gjøre risikovurderinger i forhold til internkontroll og
økonomistyring
 poengterte at for å sikre at formannskapet formidler riktig informasjon ved spørsmål fra
publikum bør formannskapet orienters nøye og ofte i ang, prosess rundt E 39.
Repr Andersen (uavh.)

 Orienterte om finansiering av ballbinge i forbindelse med nedlegging av Tånevik skole og
søknad om tippemidler stoppet opp da det manglet ansvarlig søker på søknadene.
 Etterlyste svar på klage fra «Trine på Gården»

