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116/13
 Orientering om lønnsutbetalinger i Søgne kommune, ved organisasjonssjef Monica Nordnes.
 Orientering om endringer i bestemmelse om klageordning for eiendomsskatt, ved
spesialrådgiver Jahn Arild Stray
Av 7 medlemmer var 7 medlemmer til stede. Ingen merknader til innkalling eller sakskart datert
15.10.13. Sakskartet omfattet PS 108/13-116/13.
Inhabilitet
PS 112/13 Gebyrer 2014 - Vann, avløp, renovasjon, slam, parkering, veg, havn mm
 Repr. Berge (V) inhabil i punkter knyttet til avfall, da han sitter i styret i Avfall Sør
 Repr. Kjelland Larsen erklært inhabil i behandling av punkter knyttet til vannforsyning da
hun sitter i styret Tronstadvann interkommunale vannverk (TIV).
PS 116/13 – Eventuelt – orientering om revisjon av Skjærgårdsparkplan
 Repr. Andresen (H) inhabil da han er æresmedlem i båtforeningen.

Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Åse R. Severinsen
Ordfører

Camilla Erland Aarnes
Rådgiver
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PS 108/13 Godkjenning av protokoll fra møter 18.09.13 og 26.09.13
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møter18.09.13 og 26.09.13

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.10.2013
Behandling:
Ingen merknader

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møter18.09.13 og 26.09.13.

PS 109/13 Referatsaker

U.off.

Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.10.2013
Behandling:
RS 46/13 TV-aksjonen NRK - Nasjonalforeningen for folkehelsen og demenssaken
Ingen merknader.
RS 47/13 Søknad om støtte på kr. 50.000,- fra Søgne kommune til bevaring av to steinhoder av
billedhugger Michael Rieu i Høllen
 Repr. Andresen (H): søknaden må sees i sammenheng med budsjettet
 Repr. Kjelland Larsen (AP): er i utgangspunktet positiv til bevaring av steinhodene, men søknad om
støtte må sees i sammenheng med budsjettet
RS 48/13 Åpent brev til Søgne formannskap - Ønske om bevaring av Havbukta - en gave til landsdelen
 Repr. Kjelland Larsen (AP) avventer svar fra fylkeskommunenetter etter at saken er lagt frem for
fylkesutvalget
Repr. Andresen (H) fremmet forslag:
Brev fra Ingrid Juell Moe og Peder Johan Pedersen av 01.10.13 medfører ingen reaksjoner fra Søgne
kommunes side

Votering:
Høyres forslag vedtatt med 6 stemmer (H. V, Uavh, KRF) mot 1 stemme (AP).

Vedtak:
Formannskapet tar referatsak RS 46/13 og RS 47/13 til orientering.
RS 48/13 Åpent brev til Søgne formannskap - Ønske om bevaring av Havbukta - en gave til landsdelen:
Brev fra Ingrid Juell Moe og Peder Johan Pedersen av 01.10.13 medfører ingen reaksjoner fra Søgne
kommunes side

RS 46/13 TV-aksjonen NRK - Najonalforeningen for folkehelsen og demenssaken
2013/1708
RS 47/13 Søknad om støtte på kr. 50.000,- fra Søgne kommune til bevaring av to
steinhoder av billedhugger Michael Rieu i Høllen 2013/3005
RS 48/13 Åpent brev til Søgne formannskap - Ønske om bevaring av Havbukta en gave til landsdelen 2013/2963
PS 110/13 Tertialrapport for Søgne kommune - Andre tertial
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Tertialrapporten for driftsbudsjettet tas til orientering.
2. Endringer i investeringsbudsjettet og finansiering vedtas i tråd med tabell i saksframlegget.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 9.10.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Ingen merknad.
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling:
3. Tertialrapporten for driftsbudsjettet tas til orientering.
4. Endringer i investeringsbudsjettet og finansiering vedtas i tråd med tabell i saksframlegget.

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.10.2013
Behandling:
I forkant av behandlingen var det en kort orientering ved økonomisjef Ståle Øverland.
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
5. Tertialrapporten for driftsbudsjettet tas til orientering.
6. Endringer i investeringsbudsjettet og finansiering vedtas i tråd med tabell i saksframlegget.

PS 111/13 Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 2013
Rådmannens forslag til vedtak:
Rapporten om Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 2013 tas til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.10.2013
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Rapporten om Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 2013 tas til orientering.

PS 112/13 Gebyrer 2014 - Vann, avløp, renovasjon, slam, parkering, veg, havn
mm
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
1. Tilknytningsgebyr for vann for 2014 kr. 15.000 (uendret)

2. Tilknytningsgebyr for avløp for 2014 kr. 15.000 (uendret).
3. Årsgebyr vannforsyning: abonnementsgebyr kr. 904 og forbruksgebyret kr. 5,54 pr m3 (økes
med kr. 562,- med måler og 170 m3 i årlig forbruk ift 2013).
4. Årsgebyr avløp: abonnementsgebyr kr. 1.983 og forbruksgebyret 12,31 kr. pr m3.
(årsgebyr økes med kr. 600,- med måler og 170 m3 i årlig vannforbruk ift. 2013)
5. ”Normalt” renovasjonsgebyr er fra Avfall Sør foreslått til kr. 3.136 (økes med kr. 149,- for
vanlige 120 liters dunker ift 2013). Gebyrer for renovasjonstjenester fastsettes med
utgangspunkt i vedlegg 1.
6. Gebyr for hytterenovasjon økes med 5 % til kr. 1.261,50
7. Slamrenovasjon: Gebyrer etter tabell 1 i saksframlegget.
8. Andre gebyrer tilknyttet vann, avløp:
 Gebyr for ikke å ha installert vannmåler: kr 100/måned (uendret)
 Målerleie tom 25 mm: kr 150 (uendret)
 Målerleie 26-50 mm: kr 200 (uendret)
 Målerleie 51-150 mm: ”leiepris etter avtale” (uendret)
 Oppmøte/stengning/plombering: kr 550 (uendret)
 Erstatning ødelagt måler (tom. 25 mm) pga. frostskade mv.: kr 300 + gebyr for
oppmøte dvs. kr. 850 til sammen (uendret)
 Brudd på hagevanningsrestriksjon: kr 500 (uendret)
 Åpning/stenging av vannledninger for entreprenører/rørlegger: 1.700 (uendret)
 Anleggstilskudd økes med 3 % til kr. 28.221,- (endret)
9. Investeringer i 2014 innen for vann settes til 3.175.000 (Hovedplan vann)
10. Investeringer i 2014 innen for avløp settes til 5.630.000 (Hovedplan avløp)
11. Parkeringsavgift i Høllen:
 Timeavgift kr. 15 inkl. mva (uendret)
12. Gebyr for sesongleien og vinterfortøyning i den kommunale småbåthavna økes med 2 %.
Priser vedr. vinteropplagsplass, sommeropplag, vakthold tilpasses den enhver tid gjeldende
prisliste for medlemmer i Høllen og Solta AL. Kommunale priser blir som følger:










Sesongleie 3,0 meter – 8.426,Sesongleie 3,5 meter – 9.827,Sesongleie 4,0 meter – 11.303,Vinterfortøyning 3,0 meter – 1.061,Vinterfortøyning 3,5 meter – 1.592,Vinterfortøyning 4,0 meter – 2.123,Ventelistegebyr – 441,Ventelistegebyr årlig – 0,Bytte av båtplass – 552,-

13. Leie av kommunal kai/havn/lager/parkering/strøm:
 Årlig kaileie settes til kr. 1563,64/m og år.
 Døgnpris sporadiske anløp kommunale kaier – kr. 20,64/meter og døgn
 Leie parkeringsplass personbil kr. 1733,- pr år
 Overstående priser reguleres etter KPI.
14. Gebyrer i tilknytning til kommunale veier, gater mv
 Forringelsesgebyr graving pr. oppmålt m2 (det faktureres min. 10 m2) – kr 134,(endret)
 Forringelsesgebyr trenching/slissing mv pr. oppmålt meter (det faktureres min. 10 m)
– kr 134,- (endret)
 Utleie kommunal grunn til riggplass, utsalg, container mv kr/m2/døgn – kr 11,(endret)



Overstående priser reguleres etter KPI.

15. Gebyr for feiing settes til 335,07 (endret).
Til ovennevnte gebyrer tillegges merverdiavgift om ikke annet er spesifisert.

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.10.2013
Behandling:
Repr. Berge (V) inhabil i punkter knyttet til avfallshåndtering, da han sitter i styret i Avfall Sør
Repr. Kjelland Larsen (AP) erklært inhabil i behandling av punkter knyttet til vannforsyning, da hun sitter i
styret Tronstadvann interkommunale vannverk (TIV).
Enhetsleder for ingeniørvesenet, Paal Kristensen orienterte og svarte på spørsmål.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
16. Tilknytningsgebyr for vann for 2014 kr. 15.000 (uendret)
17. Tilknytningsgebyr for avløp for 2014 kr. 15.000 (uendret).
18. Årsgebyr vannforsyning: abonnementsgebyr kr. 904 og forbruksgebyret kr. 5,54 pr m3 (økes med kr.
562,- med måler og 170 m3 i årlig forbruk ift 2013).
19. Årsgebyr avløp: abonnementsgebyr kr. 1.983 og forbruksgebyret 12,31 kr. pr m3.
(årsgebyr økes med kr. 600,- med måler og 170 m3 i årlig vannforbruk ift. 2013)
20. ”Normalt” renovasjonsgebyr er fra Avfall Sør foreslått til kr. 3.136 (økes med kr. 149,- for vanlige
120 liters dunker ift 2013). Gebyrer for renovasjonstjenester fastsettes med utgangspunkt i vedlegg 1.
21. Gebyr for hytterenovasjon økes med 5 % til kr. 1.261,50
22. Slamrenovasjon: Gebyrer etter tabell 1 i saksframlegget.
23. Andre gebyrer tilknyttet vann, avløp:
 Gebyr for ikke å ha installert vannmåler: kr 100/måned (uendret)
 Målerleie tom 25 mm: kr 150 (uendret)
 Målerleie 26-50 mm: kr 200 (uendret)
 Målerleie 51-150 mm: ”leiepris etter avtale” (uendret)
 Oppmøte/stengning/plombering: kr 550 (uendret)
 Erstatning ødelagt måler (tom. 25 mm) pga. frostskade mv.: kr 300 + gebyr for oppmøte dvs.
kr. 850 til sammen (uendret)
 Brudd på hagevanningsrestriksjon: kr 500 (uendret)
 Åpning/stenging av vannledninger for entreprenører/rørlegger: 1.700 (uendret)
 Anleggstilskudd økes med 3 % til kr. 28.221,- (endret)
24. Investeringer i 2014 innen for vann settes til 3.175.000 (Hovedplan vann)
25. Investeringer i 2014 innen for avløp settes til 5.630.000 (Hovedplan avløp)
26. Parkeringsavgift i Høllen:
 Timeavgift kr. 15 inkl. mva (uendret)
27. Gebyr for sesongleien og vinterfortøyning i den kommunale småbåthavna økes med 2 %. Priser vedr.
vinteropplagsplass, sommeropplag, vakthold tilpasses den enhver tid gjeldende prisliste for
medlemmer i Høllen og Solta AL. Kommunale priser blir som følger:







Sesongleie 3,0 meter – 8.426,Sesongleie 3,5 meter – 9.827,Sesongleie 4,0 meter – 11.303,Vinterfortøyning 3,0 meter – 1.061,Vinterfortøyning 3,5 meter – 1.592,Vinterfortøyning 4,0 meter – 2.123,-





Ventelistegebyr – 441,Ventelistegebyr årlig – 0,Bytte av båtplass – 552,-

28. Leie av kommunal kai/havn/lager/parkering/strøm:
 Årlig kaileie settes til kr. 1563,64/m og år.
 Døgnpris sporadiske anløp kommunale kaier – kr. 20,64/meter og døgn
 Leie parkeringsplass personbil kr. 1733,- pr år
 Overstående priser reguleres etter KPI.
29. Gebyrer i tilknytning til kommunale veier, gater mv
 Forringelsesgebyr graving pr. oppmålt m2 (det faktureres min. 10 m2) – kr 134,- (endret)
 Forringelsesgebyr trenching/slissing mv pr. oppmålt meter (det faktureres min. 10 m) – kr
134,- (endret)
 Utleie kommunal grunn til riggplass, utsalg, container mv kr/m2/døgn – kr 11,- (endret)
 Overstående priser reguleres etter KPI.
30. Gebyr for feiing settes til 335,07 (endret).
Til ovennevnte gebyrer tillegges merverdiavgift om ikke annet er spesifisert.
Ordfører Severinsen (H) fremmet utsettelsesforslag:
Behandling av saken utsettes til neste møte og sendes tilbake til administrasjon for nærmere utredning iht.
merknader fremkommet i møtet

Votering:
Høyre sitt utsettelsesforslag enstemmig vedtatt

Vedtak:
Behandling av saken utsettes til neste møte og sendes tilbake til administrasjon for nærmere utredning
iht. merknader fremkommet i møtet

PS 113/13 Søknad om fritak for eiendomsskatt - GB 237606
Rådmannens forslag til vedtak:
Søknad av 14.12.12 om fritak for eiendomsskatt for GB 23/606 i Søgne
imøtekommes. Skattefritaket gjelder fra og med 2014 og inntil videre.

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.10.2013
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Søknad av 14.12.12 om fritak for eiendomsskatt for GB 23/606 i Søgne imøtekommes. Skattefritaket
gjelder fra og med 2014 og inntil videre.

PS 114/13 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 Kommunestyret - 29.08.2013
Behandling:
Saken ikke behandlet da saken ble sendt tilbake til administrasjonen i formannskapet 28.08.13.

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.10.2013
Behandling:
Behandling av saken ble i formannskapet 18.08.13 utsatt og ordfører skulle forsøke å finne en
minnelig ordning med grunneier.
Ordfører Severinsen (H) har prøvd å få aktuell grunneier i tale via brev, telefon, sms og e-post, men
har ikke fått tilbakemelding.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Innstilling:
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.

PS 115/13 Evaluering av lærlingordningen i Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
 Fra og med høsten 2014 økes opptak av lærlinger med en lærling innen kontor- og
administrasjonsfag og en lærling innen IKT-servicefag, med opptak hvert andre år
 Merkostandene for 2014 innarbeides i budsjett for 2014 i tråd med saksfremlegget, og
merkostnadene for påfølgende år i økonomiplan 2015-2018
 Budsjettansvaret for lærlingordningen flyttes fra enhetene og legges under
organisasjonssjefen, under egen ansvarskode



Inntak av flere lærlinger innen helsefag og barne- og ungdomsfag vurderes innenfor
budsjettrammen.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 15.10.2013
Behandling:
Organisasjonssjef Monica Nordnes orienterte samt besvarte spørsmål.
Administrasjonsutvalget ber organisasjonssjefen om å ta opp i arbeidsgivernettverket Knutepunkt Sørlandet i
forhold til muligheten for etablering av et interkommunalt samarbeid om inntak av lærlinger innen teknisk
sektor. Administrasjonsutvalget ber om en tilbakemelding da saken er behandlet i nettverket.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Administrasjonsutvalget innstiller enstemmig:

Innstilling:





Fra og med høsten 2014 økes opptak av lærlinger med en lærling innen kontor- og administrasjonsfag
og en lærling innen IKT-servicefag, med opptak hvert andre år
Merkostandene for 2014 innarbeides i budsjett for 2014 i tråd med saksfremlegget, og merkostnadene
for påfølgende år i økonomiplan 2015-2018
Budsjettansvaret for lærlingordningen flyttes fra enhetene og legges under organisasjonssjefen, under
egen ansvarskode
Inntak av flere lærlinger innen helsefag og barne- og ungdomsfag vurderes innenfor budsjettrammen

Administrasjonsutvalget ber organisasjonssjefen om å ta opp i arbeidsgivernettverket Knutepunkt Sørlandet i
forhold til muligheten for etablering av et interkommunalt samarbeid om inntak av lærlinger innen teknisk
sektor. Administrasjonsutvalget ber om en tilbakemelding da saken er behandlet i nettverket.

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.10.2013
Behandling:
Administrasjonsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:





Fra og med høsten 2014 økes opptak av lærlinger med en lærling innen kontor- og administrasjonsfag
og en lærling innen IKT-servicefag, med opptak hvert andre år
Merkostandene for 2014 innarbeides i budsjett for 2014 i tråd med saksfremlegget, og merkostnadene
for påfølgende år i økonomiplan 2015-2018
Budsjettansvaret for lærlingordningen flyttes fra enhetene og legges under organisasjonssjefen, under
egen ansvarskode
Inntak av flere lærlinger innen helsefag og barne- og ungdomsfag vurderes innenfor budsjettrammen

PS 116/13 Eventuelt 23.10.13

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.10.2013
Behandling:
Rådmann Holum:
 orienterte om forslag fra Søgne Fritidsnytt om ny avtale med kommunen om støtte. Rådmannen
orienterte videre om dagens ordning og økonomien i de ulike alternativer skissert av Fritidsnytt:
Et enstemmig formannskap fattet følgende vedtak:

Vedtak:
Saken forelegges formannskapet som egen sak til neste møte.







Kommunen har fått 300 000 kroner til å utarbeide Fåmyrløypa
Hevendelse fra IMDI om å bosette 40 flyktninger i året fra 2014. Politisk vedtak er 20 flykninger i
året. Skal det legges frem en ny sak for formannskapet med bakgrunn i henvendelse fra IMDI.
Formannskapet: det legges ikke frem ny sak for formannskapet.
orienterte om status sti langs Lundeelva
orienterte om dialogmøte med fylkesmannen 07.11.13.
orienterte om pianokonsert i rådhuset
orienterte om utbyggingsavtaler Tangvall

Ordfører Severinsen:
 orienterte om program på felles formannskapsmøtet med kommunene i Knutepunkt Sørlandet
14.11.13
 orienterte om tur for formannskapet til Frederikshavn - kommunesammenslåing og
samhandlingsreform, 04-05.02.14
Driftsleder på eiendomsenheten Kenneth Harbak :
 orienterte om kommunens FDV (Forvaltning, drift og vedlikehold) -system
Ingeniør Arnfinn Håverstad:
 orienterte om revisjon av skjærgårdsparkplanen og et evt samarbeid med båtforeningen på Kuholmen.
Repr. Andresen (H) inhabil da han er æresmedlem i båtforeningen.
 orienterte om status for budsjett og økonomiplan
Repr. Berge (V)
 ønsket orientering om status i arbeidet med eierskapsmelding i knutepunktkommunene. Rådmannen
orienterte
 ønsket tilbakemelding fremdrift for utbygging av Lunde skole. Rådmannen orienterte
 ønsket tilbakemelding om status sak om rådhuset. Rådmannen orienterte
Repr. Andersen (Uavh.)
 ønsket en tilbakemelding om status vedrørende salget av Tånevik skole - bør vurdere å implementere
kommunal brygge/deler av brygge i salget. Rådmannen orienterte.
 orienterte om gebyr på søknad om tippemidler for bygging av ballbinge på Tånevik. Ordfører: det skal
være et møte med Vestbygda vel denne uka/nesteuke.
 Vedr. stenging av Maries kafe på søndager, bør det vurderes å sette ned en arbeidsgruppe for å lage en
plan for Maries kafe. Representanten påpekte at det er beklagelig at formannskapet ikke ble orientert
før kommunen valgte å stenge Maries kafe på søndager.
Repr. Løchen (H)
 ønsket en statusoppdatering fra arbeidsgruppe - lyssatt løype. Repr. Kleivset (KRF) orienterte om
gruppens arbeid.

Repr. Kjelland Larsen (AP)
 Hvor bra er kvalitetssikring fra kommunen s side når det gjelder barn plassert i fosterhjem.?
Rådmannen orienterte

