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Av 7 medlemmer var 7 til stede inkludert møtende varamedlemmer. Ingen merknader til innkalling
eller saksliste datert 13.11.13. Sakskartet omfattet PS 117/13-PS 127/13.
Inhabilitet:
PS 119/13 - Gebyrer 2014 - Vann, avløp, renovasjon, slam, parkering, veg, havn mm - 2. gangs
behandling.
 Repr. Kjelland Larsen (AP) erklært inhabil i behandling av punkter knyttet til vannforsyning,
da hun sitter i styret Tronstadvann interkommunale vannverk (TIV).
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Åse R. Severinsen
Ordfører

Bente Hamre
Rådgiver

Saksnr

Innhold

PS 117/13

Godkjenning av protokoll fra møte 23.10.13

PS 118/13

Referatsaker

RS 49/13

Søknad om økonomisk bistand - Fullføring av Jernrosen
Minnemonument 22. juli 2011

RS 50/13

Songdalen kommune - avslutning av kommunedelplanarbeid Brennåsen - Rosseland - Anmodning om å fravike regionale
bestemmelser for handelsetablering / senterstruktur

PS 119/13

Gebyrer 2014 - Vann, avløp, renovasjon, slam, parkering, veg, havn
mm - 2. gangs behandling

PS 120/13

Søknad om støtte fra Søgne kommune til Søgne Fritidsnytt

PS 121/13

Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør

PS 122/13

Interkommunalt samarbeid om oppmålingstjenester i Søgne og
Songdalen kommuner

PS 123/13

Videreføring av drift på Linneflaten

PS 124/13

Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall

PS 125/13

Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune

PS 126/13

Forslag til politisk møteplan vårhalvåret 2014

PS 127/13

Eventuelt 20.11.13

NB: Endringer i rekkefølgen for behandling av saker, kan ved behov, bli endret under møtet.

PS 117/13 Godkjenning av protokoll fra møte 23.10.13
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 23.10.13.

Saksprotokoll i Formannskapet - 20.11.2013
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 23.10.13.

PS 118/13 Referatsaker

Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 20.11.2013
Behandling:
Ingen merknader til referatsak 49/13.
Formannskapet fremmet utsettelsesforslag i referatsak 50/13. Saken behandles senere på dagen etter
fellesmøte med formannskapet i Songdalen kommune.

Vedtak:
Formannskapet tar referatsak 49/13 til orientering.
Formannskapet tar referatsak 50/13 til orientering.

RS 49/13 Søknad om økonomisk bistand - Fullføring av Jernrosen
Minnemonument 22 juli 2011 2013/35
RS 50/13 Songdalen kommune - avslutning av kommunedelplanarbeid Brennåsen - Rosseland - Anmodning om å fravike regionale bestemmelser for
handelsetablering / senterstruktur 2005/3846
PS 119/13 Gebyrer 2014 - Vann, avløp, renovasjon, slam, parkering, veg, havn
mm - 2. gangs behandling
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 - 20.11.2013
Behandling:
Repr. Kjelland Larsen (AP) erklært inhabil i behandling av punkter (1,3 og 9) 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.

Ingen merknad.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
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.
Ingen merknader. Rådmannens forslag til … enstemmig vedtatt.

PS 120/13 Søknad om støtte fra Søgne kommune til Søgne Fritidsnytt
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Søknad fra Søgne Fritidsnytt om tilskudd på 100 000 kroner for 2013 avslås.
2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå en ny avtale med Søgne Fritidsnytt fra 2014 innenfor en
økonomisk ramme på 30 000 kroner årlig.

Saksprotokoll i Formannskapet - 20.11.2013
Behandling:
Repr. Kjelland Larsen (AP) fremmet følgende forslag:
Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale etter modell nr. 2.
Repr. Andersen (Uavh.) fremmet følgende forslag:
Rådmannen får fullmakt til å forhandle frem avtale med Fritidsnytt på annonsesiden begrenset opp til kr.
50.000,- pr. år. (Gjelder fra 2014). Det henstilles til Fritidsnytt å gjøre ytterligere grep i innsparinger på drift.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
3. Søknad fra Søgne Fritidsnytt om tilskudd på 100 000 kroner for 2013 avslås.
4. Rådmannen gis fullmakt til å inngå en ny avtale med Søgne Fritidsnytt fra 2014 innenfor en
økonomisk ramme på 30 000 kroner årlig.
Votering
Det ble votert i følgende rekkefølge:




Pkt. 1 i rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Forslag fra repr. Kjelland Larsen (AP) falt med 5 mot 2 (AP) stemmer.
Forslag fra repr. Andersen enstemmig vedtatt.

Innstilling:
1. Søknad fra Søgne Fritidsnytt om tilskudd på 100 000 kroner for 2013 avslås.
2. Rådmannen får fullmakt til å forhandle frem avtale med Fritidsnytt på annonsesiden.
Begrenset opp til kr. 50.000,- pr. år. (Gjelder fra 2014). Det henstilles til Fritidsnytt å gjøre
ytterligere grep i innsparinger på drift.

PS 121/13 Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Søgne kommune velger KLP som pensjonsleverandør fra 2014 basert på tilbud datert 19.
september 2013.
2. Søgne kommune finansierer egenkapitaltilskudd ved bruk av disposisjonsfond.
3. Søgne kommune benytter seg av tilbudt ordning med å innbetale egenkapitaltilskudd over en
periode på 5 år.

Saksprotokoll i Formannskapet - 20.11.2013
Behandling:
Ingen merknader.
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt

Innstilling:
4. Søgne kommune velger KLP som pensjonsleverandør fra 2014 basert på tilbud datert 19. september
2013.
5. Søgne kommune finansierer egenkapitaltilskudd ved bruk av disposisjonsfond.
6. Søgne kommune benytter seg av tilbudt ordning med å innbetale egenkapitaltilskudd over en periode
på 5 år.

PS 122/13 Interkommunalt samarbeid om oppmålingstjenester i Søgne og
Songdalen kommuner
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
Søgne kommune inngår kommunesamarbeid med Songdalen kommune innenfor området
oppmålingstjenester og derav følgende matrikkelføring iht. Lov om eigedomsregistrering
(Matrikkelloven) fra og med 01.01.2014.
Samarbeidet vil organiseres etter vertskomuneprinsippet, hvor Søgne kommune har rollen som
vertskommune.
Samarbeidet medfører at en 100% stilling avvikles i Songdalen og tilsvarende opprettes i Søgne, og
ansatt som p.t. innehar stillingen i Songdalen ansettes i Søgne.
Gebyrinntektene tilfaller Søgne kommune, basert på selvkostprinsippet.
Avtalen kan gjensidig sies opp med en frist på 6 mnd.

Saksprotokoll i Formannskapet - 20.11.2013
Behandling:
Fagleder for Geodata Terje Nuland, orienterte og svarte på spørsmål.
Ingen merknader.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Søgne kommune inngår kommunesamarbeid med Songdalen kommune innenfor området
oppmålingstjenester og derav følgende matrikkelføring iht. Lov om eigedomsregistrering (Matrikkelloven)
fra og med 01.01.2014.
Samarbeidet vil organiseres etter vertskommuneprinsippet, hvor Søgne kommune har rollen som
vertskommune.
Samarbeidet medfører at en 100% stilling avvikles i Songdalen og tilsvarende opprettes i Søgne, og ansatt
som p.t. innehar stillingen i Songdalen ansettes i Søgne.
Gebyrinntektene tilfaller Søgne kommune, basert på selvkostprinsippet.
Avtalen kan gjensidig sies opp med en frist på 6 mnd.

PS 123/13 Videreføring av drift på Linneflaten
Rådmannens forslag til vedtak:
Ungdomsklubben Open Mind fortsetter sin drift i lokalene i Linneflaten inntil ny lokalisering er på
plass. Det jobbes videre med innhold i ungdomsarbeidet knyttet til Open Mind, og det utarbeides
gode rutiner for samarbeid med naboer som ivaretar behovene både til ungdommen og nabolaget.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 13.11.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Jørund Try ba Tjenesteutvalget om å vurdere hans habilitet. Jørund Try fratrådte møtet under behandling av
hans habilitet. Tjenesteutvalget vurderte Try til å være habil.
Aslaug Bakke, Ap, fremmet på vegne av AP, SV, Krf og Sp følgende forslag: «Tjenesteutvalget ser verdien i
det tilbudet OpenMind er for ungdommen i Søgne. Samtidig er det viktig å flytte virksomheten inn i mer
permanente lokaler så snart råd er, i tråd med løftene som er gitt naboene der de holder til nå. Det utarbeides
gode rutiner for samarbeidet mellom klubben og naboene som ivaretar begge parters behov best mulig.»

Votering:
Rådmannens forslag ble satt opp mot forslaget til Bakke.
Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med seks, (Eikeland og Rinden, H, og Lohne, Andresen,
Andersen og Hoti, H) mot fem stemmer (Bakke, Gray, Ap, Kleivset, Krf, Try, Sp og Kjær, SV).

Innstilling:
Ungdomsklubben OpenMind fortsetter sin drift i lokalene i Linneflaten inntil ny lokalisering er på
plass. Det jobbes videre med innhold i ungdomsarbeidet knyttet til OpenMind, og det utarbeides
gode rutiner for samarbeid med naboer som ivaretar behovene både til ungdommen og nabolaget.

Saksprotokoll i Formannskapet - 20.11.2013
Behandling:
Rådmann Holum orienterte og svarte på spørsmål.

Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
Ungdomsklubben OpenMind fortsetter sin drift i lokalene i Linneflaten inntil ny lokalisering er på plass. Det
jobbes videre med innhold i ungdomsarbeidet knyttet til OpenMind, og det utarbeides gode rutiner for
samarbeid med naboer som ivaretar behovene både til ungdommen og nabolaget.
Aslaug Bakke (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Formannskapet ser verdien i det tilbudet OpenMind er for ungdommen i Søgne. Samtidig er det viktig å flytte
virksomheten inn i mer permanente lokaler så snart råd er, i tråd med løftene som er gitt naboene der de
holder til nå. Det utarbeides gode rutiner for samarbeidet mellom klubben og naboene som ivaretar begge
parters behov best mulig.

Votering:
Tjenesteutvalgets innstilling med tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Ungdomsklubben OpenMind fortsetter sin drift i lokalene i Linneflaten inntil ny lokalisering er på plass. Det
jobbes videre med innhold i ungdomsarbeidet knyttet til OpenMind, og det utarbeides gode rutiner for
samarbeid med naboer som ivaretar behovene både til ungdommen og nabolaget.
Formannskapet ser verdien i det tilbudet OpenMind er for ungdommen i Søgne. Samtidig er det viktig å flytte
virksomheten inn i mer permanente lokaler så snart råd er, i tråd med løftene som er gitt naboene der de
holder til nå. Det utarbeides gode rutiner for samarbeidet mellom klubben og naboene som ivaretar begge
parters behov best mulig.

PS 124/13 Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på tangvall
Rådmannens forslag til vedtak:
Tjenesteutvalget innstiller til formannskapet:
Formannskapet mener det er viktig å få en ny videregående skole på Tangvall da det vil være et
svært positivt bidrag til å skape et godt oppvekstmiljø i kommunen. Rådmannens bes arbeide for at
tiltaket realiseres.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 13.11.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Ingen merknader.
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Tjenesteutvalget innstiller til formannskapet:
Formannskapet mener det er viktig å få en ny videregående skole på Tangvall da det vil være et
svært positivt bidrag til å skape et godt oppvekstmiljø i kommunen. Rådmannens bes å arbeide for at
tiltaket realiseres.

Saksprotokoll i Formannskapet - 20.11.2013
Behandling:
Rådmann Holum orienterte og svarte på spørsmål.
Ingen merknader.
Tjenesteutvalget innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
Søgne kommunestyre mener det er viktig å få en ny videregående skole på Tangvall da det vil være et svært
positivt bidrag til å skape et godt oppvekstmiljø i kommunen. Rådmannens bes å arbeide for at tiltaket
realiseres.

PS 125/13 Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Det utarbeides Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune for perioden 2014-2017 i tråd med
saksutredningen.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 13.11.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Ingen merknader.
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Det utarbeides Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune for perioden 2014-2017 i tråd med
saksutredningen.

Saksprotokoll i Formannskapet - 20.11.2013
Behandling:
Rådmann Holum informerte og svarte på spørsmål.
Ingen merknader.
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Det utarbeides Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune for perioden 2014-2017 i tråd med
saksutredningen.

PS 126/13 Forslag til politisk møteplan vårhalvåret 2014
Rådmannens forslag til vedtak:
Vårhalvåret 2014 holder administrasjonsutvalget, barne- og ungdomsrådet, eldrerådet, rådet for
mennesker med nedsatt funksjonsevne, tjenesteutvalget, plan- og miljøutvalget, formannskapet og
kommunestyret følgende møter:
JANUAR
Mandag 06.01.14
Tirsdag 07.01.14
Onsdag 08.01.14
Tirsdag 14.01.14
Onsdag 15.01.14
Onsdag 22.01.14
Onsdag 29.01.14
Torsdag 30.01.14

: Eldrerådet (Møtet avlyses hvis få saker)
: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (Møtet avlyses hvis få saker)
: Plan- og miljøutvalget
: Administrasjonsutvalget (Møtet avlyses hvis få saker)
: Tjenesteutvalget (Møtet avlyses hvis få saker)
: Formannskapet
: Plan- og miljøutvalget
: Kommunestyret

FEBRUAR
Mandag 03.02.14
Tirsdag 04.02.14
Tirs-ons.04-05.02.14
Onsdag 06.02.14
Tirsdag 11.02.14
Onsdag 12.02.14
Onsdag 19.02.14
Mandag 24.03.14
Tirsdag 25.03.14
Onsdag 26.02.14
Torsdag 27.02.14

: Eldrerådet
: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
: Samling for formannskapet
: Søgne barne- og ungdomsråd
: Administrasjonsutvalget
: Tjenesteutvalget
: Formannskapet
: Eldrerådet
: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
: Plan- og miljøutvalget
: Kommunestyret

MARS
Tirsdag 11.03.14
Onsdag 12.03.14
Tirsdag 19.03.14
Onsdag 26.03.14
Torsdag 27.03.14
Mandag 31.03.14

: Administrasjonsutvalget
: Tjenesteutvalget
: Formannskapet
: Plan- og miljøutvalget
: Kommunestyret
: Eldrerådet

APRIL
Tirsdag 01.04.14
Onsdag 02.04.14
Tirsdag 08.04.14
Onsdag 09.04.14
Onsdag 23.04.14
Torsdag 24.04.14
Mandag 28.04.14
Tirsdag 29.04.14
Onsdag 30.04.14

: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
: Søgne barne- og ungdomsråd
: Administrasjonsutvalget
: Tjenesteutvalget
: Formannskapet
: Kommunestyret
: Eldrerådet
: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
: Plan- og miljøutvalget

MAI
Tirsdag 06.05.14
Onsdag 07.05.14

: Administrasjonsutvalget
: Tjenesteutvalget

Onsdag 14.05.14
Onsdag 21.05.14
Torsdag 22.05.14
Mandag 26.05.14
Tirsdag 27.05.14
Onsdag 28.05.14

: Formannskapet (fellesmøte med formannskapet i Songdalen kommune)
: Plan- og miljøutvalget
: Kommunestyret
: Eldrerådet
: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
: Søgne barne- og ungdomsråd

JUNI
Tirsdag 03.06.14
Onsdag 04.06.14
Onsdag 11.06.14
Onsdag 18.06.14
Torsdag 19.06.14

: Administrasjonsutvalget
: Tjenesteutvalget
: Formannskapet
: Plan- og miljøutvalget
: Kommunestyret

Administrasjonsutvalgets møter settes ordinært tirsdager kl 09.00.
Tjenesteutvalgets og plan- og miljøutvalgets møter settes ordinært onsdager kl 09.00.
Formannskapets møter settes ordinært onsdager kl 09.00.
Kommunestyrets møter settes ordinært torsdager kl 17.30.
Eldrerådets møter settes ordinært til mandager kl 10.00. Råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevnes møter settes ordinært til tirsdager kl 13.30.
Møter i Søgne barne- og ungdomsråd settet ordinært til onsdager kl 13.00
Til orientering avvikles vinterferie i uke 40, og siste skoledag før sommerferien er torsdag 19. juni.
Møtested vil ordinært være kommunestyresalen.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 13.11.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Ingen merknader.
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Vårhalvåret 2014 holder administrasjonsutvalget, barne- og ungdomsrådet, eldrerådet, rådet for
mennesker med nedsatt funksjonsevne, tjenesteutvalget, plan- og miljøutvalget, formannskapet og
kommunestyret følgende møter:
JANUAR
Mandag 06.01.14
Tirsdag 07.01.14
Onsdag 08.01.14
Tirsdag 14.01.14
Onsdag 15.01.14

: Eldrerådet (Møtet avlyses hvis få saker)
: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (Møtet avlyses hvis få saker)
: Plan- og miljøutvalget
: Administrasjonsutvalget (Møtet avlyses hvis få saker)
: Tjenesteutvalget (Møtet avlyses hvis få saker)

Onsdag 22.01.14
Onsdag 29.01.14
Torsdag 30.01.14

: Formannskapet
: Plan- og miljøutvalget
: Kommunestyret

FEBRUAR
Mandag 03.02.14
Tirsdag 04.02.14
Tirs-ons.04 - 05.02.14
Onsdag 06.02.14
Tirsdag 11.02.14
Onsdag 12.02.14
Onsdag 19.02.14
Mandag 24.02.14
Tirsdag 25.02.14
Onsdag 26.02.14
Torsdag 27.02.14

: Eldrerådet
: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
: Samling for formannskapet
: Søgne barne- og ungdomsråd
: Administrasjonsutvalget
: Tjenesteutvalget
: Formannskapet
: Eldrerådet
: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
: Plan- og miljøutvalget
: Kommunestyret

MARS
Tirsdag 11.03.14
Onsdag 12.03.14
Tirsdag 19.03.14
Onsdag 26.03.14
Torsdag 27.03.14
Mandag 31.03.14

: Administrasjonsutvalget
: Tjenesteutvalget
: Formannskapet
: Plan- og miljøutvalget
: Kommunestyret
: Eldrerådet

APRIL
Tirsdag 01.04.14
Onsdag 02.04.14
Tirsdag 08.04.14
Onsdag 09.04.14
Onsdag 23.04.14
Torsdag 24.04.14
Mandag 28.04.14
Tirsdag 29.04.14
Onsdag 30.04.14

: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
: Søgne barne- og ungdomsråd
: Administrasjonsutvalget
: Tjenesteutvalget
: Formannskapet
: Kommunestyret
: Eldrerådet
: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
: Plan- og miljøutvalget

MAI
Tirsdag 06.05.14
Onsdag 07.05.14
Onsdag 14.05.14
Onsdag 21.05.14
Torsdag 22.05.14
Mandag 26.05.14
Tirsdag 27.05.14
Onsdag 28.05.14

: Administrasjonsutvalget
: Tjenesteutvalget
: Formannskapet (fellesmøte med formannskapet i Songdalen kommune)
: Plan- og miljøutvalget
: Kommunestyret
: Eldrerådet
: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
: Søgne barne- og ungdomsråd

JUNI
Tirsdag 03.06.14
Onsdag 04.06.14
Onsdag 11.06.14
Onsdag 18.06.14
Torsdag 19.06.14

: Administrasjonsutvalget
: Tjenesteutvalget
: Formannskapet
: Plan- og miljøutvalget
: Kommunestyret

Administrasjonsutvalgets møter settes ordinært tirsdager kl. 09.00.
Tjenesteutvalgets og plan- og miljøutvalgets møter settes ordinært onsdager kl. 09.00.
Formannskapets møter settes ordinært onsdager kl. 09.00.
Kommunestyrets møter settes ordinært torsdager kl. 17.30.

Eldrerådets møter settes ordinært til mandager kl. 10.00. Råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevnes møter settes ordinært til tirsdager kl. 13.30.
Møter i Søgne barne- og ungdomsråd settet ordinært til onsdager kl. 13.00
Til orientering avvikles vinterferie i uke 10, og siste skoledag før sommerferien er torsdag 19. juni.
Møtested vil ordinært være kommunestyresalen.

Saksprotokoll i Formannskapet - 20.11.2013
Behandling:
Ingen merknad.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Vårhalvåret 2014 holder administrasjonsutvalget, barne- og ungdomsrådet, eldrerådet, rådet for mennesker
med nedsatt funksjonsevne, tjenesteutvalget, plan- og miljøutvalget, formannskapet og kommunestyret
følgende møter:
JANUAR
Mandag 06.01.14
Tirsdag 07.01.14
Onsdag 08.01.14
Tirsdag 14.01.14
Onsdag 15.01.14
Onsdag 22.01.14
Onsdag 29.01.14
Torsdag 30.01.14

: Eldrerådet (Møtet avlyses hvis få saker)
: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (Møtet avlyses hvis få saker)
: Plan- og miljøutvalget
: Administrasjonsutvalget (Møtet avlyses hvis få saker)
: Tjenesteutvalget (Møtet avlyses hvis få saker)
: Formannskapet
: Plan- og miljøutvalget
: Kommunestyret

FEBRUAR
Mandag 03.02.14
Tirsdag 04.02.14
Tirs-ons.04 - 05.02.14
Onsdag 06.02.14
Tirsdag 11.02.14
Onsdag 12.02.14
Onsdag 19.02.14
Mandag 24.02.14
Tirsdag 25.02.14
Onsdag 26.02.14
Torsdag 27.02.14

: Eldrerådet
: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
: Samling for formannskapet
: Søgne barne- og ungdomsråd
: Administrasjonsutvalget
: Tjenesteutvalget
: Formannskapet
: Eldrerådet
: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
: Plan- og miljøutvalget
: Kommunestyret

MARS
Tirsdag 11.03.14
Onsdag 12.03.14
Tirsdag 19.03.14
Onsdag 26.03.14
Torsdag 27.03.14
Mandag 31.03.14

: Administrasjonsutvalget
: Tjenesteutvalget
: Formannskapet
: Plan- og miljøutvalget
: Kommunestyret
: Eldrerådet

APRIL

Tirsdag 01.04.14
Onsdag 02.04.14
Tirsdag 08.04.14
Onsdag 09.04.14
Onsdag 23.04.14
Torsdag 24.04.14
Mandag 28.04.14
Tirsdag 29.04.14
Onsdag 30.04.14

: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
: Søgne barne- og ungdomsråd
: Administrasjonsutvalget
: Tjenesteutvalget
: Formannskapet
: Kommunestyret
: Eldrerådet
: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
: Plan- og miljøutvalget

MAI
Tirsdag 06.05.14
Onsdag 07.05.14
Onsdag 14.05.14
Onsdag 21.05.14
Torsdag 22.05.14
Mandag 26.05.14
Tirsdag 27.05.14
Onsdag 28.05.14

: Administrasjonsutvalget
: Tjenesteutvalget
: Formannskapet (fellesmøte med formannskapet i Songdalen kommune)
: Plan- og miljøutvalget
: Kommunestyret
: Eldrerådet
: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
: Søgne barne- og ungdomsråd

JUNI
Tirsdag 03.06.14
Onsdag 04.06.14
Onsdag 11.06.14
Onsdag 18.06.14
Torsdag 19.06.14

: Administrasjonsutvalget
: Tjenesteutvalget
: Formannskapet
: Plan- og miljøutvalget
: Kommunestyret

Administrasjonsutvalgets møter settes ordinært tirsdager kl. 09.00.
Tjenesteutvalgets og plan- og miljøutvalgets møter settes ordinært onsdager kl. 09.00.
Formannskapets møter settes ordinært onsdager kl. 09.00.
Kommunestyrets møter settes ordinært torsdager kl. 17.30.
Eldrerådets møter settes ordinært til mandager kl. 10.00. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes
møter settes ordinært til tirsdager kl. 13.30.
Møter i Søgne barne- og ungdomsråd settet ordinært til onsdager kl. 13.00
Til orientering avvikles vinterferie i uke 10, og siste skoledag før sommerferien er torsdag 19. juni.
Møtested vil ordinært være kommunestyresalen.

PS 127/13 Eventuelt 20.11.13

Saksprotokoll i Formannskapet - 20.11.2013
Behandling:
Økonomisjef Ståle Øverland:
 Delte ut saksutkast og orienterte om endringer i budsjettet.
Repr. Andersen (Uavh.):
 Ønsket tilbakemelding om skytebanens plassering. Rådmann Holum orienterte.



Ønsker tilbakemelding vedrørende sak tatt opp i møte i formannskapet 23.10.213 - salget av Tånevik
skole – bør vurderes å implementere kommunal brygge/deler av brygge i salget. Rådmannen
orienterte.
.

Rådmann Holum:
 Ang brygge for fastboende i Prestebukta. Rådmannen orienterte om status, administrasjonen vil sende
ut brev til de berørte iht frist som er aktuell for mudring.
 Det blir nå foretatt en gjennomgang av hvilke kommunale oppgaver som kan være aktuelle for
brukere av sosiale tiltak/livsopphold.
Møtet lukkes jfr. Kommunelovens § 31-5.
Rådmann Holum:
 Det vil bli foretatt en gjennomgang av Nav i forbindelse med underskudd på budsjettet og tilbud av
tjenester. Skillet mellom kommunal og statlig del er fortsatt veldig tydelig og utfordrende for de
ansatte.
 Rådmannen orienterte om Parkering ved Lunde kirke.
 Orienterte om fornying av tilskudd/leieavtale for Søvig barnehage. 20 plasser, 15 av plassene er i bruk
per i dag. Pr i dag muntlige samtaler. Brev sendes barnehagen for avklaring av fremtidig drift.
 Orienterte om utfordringer for familiebarnehager – ufravikelige kompetansekrav.
Repr. Kjelland Larsen (AP) og repr. Andersen (Uavh.):
 Ønsket tilbakemelding om status sak rådhuset. Rådmann Holum orienterte..

