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PS 12/14 Godkjenning av protokoll fra formannskapet 22.01.14
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 22.01.14

Saksprotokoll i Formannskapet - 19.02.2014
Behandling:
Ingen merknader

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 22.01.14

PS 13/14 Referatsaker 19.02.14

Lagt på
bordet i
møtet
19.02.14

Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 19.02.2014
Behandling:
RS 5/14 Forslag til uttalelse - grunnlovsfesting av det lokale folkestyret
 Formannskapet ba om at saken legges frem til politisk behandling
RS 7/14 Oversendelse av ny versjon - tilsynsrapport - skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø 2013 Langenes skole og RS 8/14 Oversendelse av endelig tilsynsrapport - Tinntjønn skole 2013/1640


Repr. Kjelland Larsen ønsket at rektorene ved Langenes og Tinntjønn skole orienterer i
formannskapet om status ved skolene

For øvrig ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet tar referatsakene for øvrig til orientering.

RS 2/14 Fylkesmannens behandling - klage på Søgne kommunes vedtak om stans
av drift av storkjøkken / gårdskafe / gårdsbutikk - GB 72/23 - Salemsveien 2
2013/517
RS 3/14 Anmodning om fritak for eiendomsskatt for området i Ny-Hellesund
som omfattes av midlertidig fredning 2010/4317
RS 4/14 Vedrørende avtale om bygging av brygge i Prestebukta for fastboende i
Ny-Hellesund 2012/295
RS 5/14 Forslag til uttalelse - grunnlovsfesting av det lokale folkestyret 2012/1832
RS 6/14 Omgjøring av eksisterende landskapsvernområder på Vest-Agder kysten
til nasjonalpark? 2014/748
RS 7/14 Oversendelse av ny versjon - tilsynsrapport - skolens arbeid med
elevenes psykososiale miljø 2013 - Langenes skole 2013/1641
RS 8/14 Oversendelse av endelig tilsynsrapport - Tinntjønn skole 2013/1640
RS 9/14 Stor motstand mot ny skytebane i Årdalen (Dahl) 2011/423
RS 10/14 Søgne skytterlag ber om at skytebanen blir prioritert 2011/423
PS 14/14 E39 Volleberg - Døle bru. Utlegging av planprogram på høring

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Formannskapet legger planprogrammet for E39 Volleberg – Døle bru, datert 27.1.2014 på
høring og offentlig ettersyn. Høringsperioden settes til 15.4.2014.
2. Krysset i Søgne vest plasseres ved Lindelia, som betraktes som et fikspunkt. Søgne
kommune ber spesielt om høringsinstansenes syn på å ta ut den blå traseen rundt Trysfjorden
for å gå rett på reguleringsplan Lindelia - Døle bro. Dette av hensyn til å sikre muligheten til
rask forsering av etappen Lindelia - Døle bro (strekningen forbi Trysfjorden), og for å sikre
helhetlig planlegging av E39 fra Kristiansand til Stavanger.
3. Søgne kommune vil påpeke viktigheten av grundige utredninger av virkningene ved ulike
traseer og kryssplasseringer på eksisterende veisystem i kommunen.

Saksprotokoll i Formannskapet - 19.02.2014
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
1. Formannskapet legger planprogrammet for E39 Volleberg – Døle bru, datert 27.1.2014 på høring og
offentlig ettersyn. Høringsperioden settes til 15.4.2014.
2. Krysset i Søgne vest plasseres ved Lindelia, som betraktes som et fikspunkt. Søgne kommune ber
spesielt om høringsinstansenes syn på å ta ut den blå traseen rundt Trysfjorden for å gå rett på
reguleringsplan Lindelia - Døle bro. Dette av hensyn til å sikre muligheten til rask forsering av
etappen Lindelia - Døle bro (strekningen forbi Trysfjorden), og for å sikre helhetlig planlegging av
E39 fra Kristiansand til Stavanger.
3. Søgne kommune vil påpeke viktigheten av grundige utredninger av virkningene ved ulike traseer og
kryssplasseringer på eksisterende veisystem i kommunen.
Repr. Kjelland Larsen (AP) fremmet forslag:
1. Formannskapet legger deler av planprogrammet for E39 Volleberg – Døle bru, datert 27.1.2014 på
høring og offentlig ettersyn. Høringsperioden settes til 15.4.2014.
2. Vi ønsker utredning av nordlig trase – nr. 2 fra øst for å gå over i nr 17 mot vest.
3. Likeledes ønsker vi utredet blå trase- nordligste alternativer.
4. På Try ønsker vi utredet begge alternativer dvs tunnel bak Holmensheia og bro over Trysfjorden

Votering:
Rådmannens forslag satt opp mot AP sitt forslag til vedtak. Rådmannens forslag vedtatt med 5 stemmer (H,
KRF) mot 2 stemmer.

Vedtak:
1. Formannskapet legger planprogrammet for E39 Volleberg – Døle bru, datert 27.1.2014 på
høring og offentlig ettersyn. Høringsperioden settes til 15.4.2014.
2. Krysset i Søgne vest plasseres ved Lindelia, som betraktes som et fikspunkt. Søgne kommune
ber spesielt om høringsinstansenes syn på å ta ut den blå traseen rundt Trysfjorden for å gå rett
på reguleringsplan Lindelia - Døle bro. Dette av hensyn til å sikre muligheten til rask forsering
av etappen Lindelia - Døle bro (strekningen forbi Trysfjorden), og for å sikre helhetlig
planlegging av E39 fra Kristiansand til Stavanger.
3. Søgne kommune vil påpeke viktigheten av grundige utredninger av virkningene ved ulike
traseer og kryssplasseringer på eksisterende veisystem i kommunen.

PS 15/14 Høringsuttalelse til rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk
Rådmannens forslag til vedtak:
1.
2.

Formannskapet gir tilslutning til vedlagte saksfremlegg.
Brev sammen med saksframlegg oversendes Justis- og beredskapsdepartementet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 19.02.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1.
2.

Formannskapet gir tilslutning til vedlagte saksfremlegg.
Brev sammen med saksframlegg oversendes Justis- og beredskapsdepartementet.

PS 16/14 Søknad om kjøp av kommunal grunn som tillegg til GB 20/361 i Søgne
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet samtykker i at eierne av GB 20/361 får kjøpe et tilleggsareal mellom
tomtegrense og oppsatt mur for kr 950,- pr m² inklusiv gebyr til oppmåling og
dispensasjonsbehandling, men eksklusiv tinglysningskostnader. Oppgjør foretas på
grunnlag av endelig oppmåling.

Saksprotokoll i Formannskapet - 19.02.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet samtykker i at eierne av GB 20/361 får kjøpe et tilleggsareal mellom tomtegrense og
oppsatt mur for kr 950,- pr m² inklusiv gebyr til oppmåling og dispensasjonsbehandling, men eksklusiv
tinglysningskostnader. Oppgjør foretas på grunnlag av endelig oppmåling.

PS 17/14 Søknad om kjøp av grunn i Konvalldalen - GB 19/332
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet viser til henvendelse fra Hellvik Hus om kjøp av mindre
tilleggsarealer i Konvalldalen i Søgne. Under forutsetning av at
reguleringsmyndigheten gir sitt samtykke til de omsøkte endringer av
reguleringsplanen, samtykker formannskapet i at Hellvik Hus får kjøpe grunn
benevnt A i kartvedlegget for kr 500,- pr m² og grunn benevnt B og C for kr 1.000,- pr
m². Oppgjør skjer på bakgrunn av endelig oppmåling. I tillegg må kjøper bære
omkostningene ved oppmåling og overskjøting.

Saksprotokoll i Formannskapet - 19.02.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet viser til henvendelse fra Hellvik Hus om kjøp av mindre tilleggsarealer i Konvalldalen i
Søgne. Under forutsetning av at reguleringsmyndigheten gir sitt samtykke til de omsøkte endringer av
reguleringsplanen, samtykker formannskapet i at Hellvik Hus får kjøpe grunn benevnt A i
kartvedlegget for kr 500,- pr m² og grunn benevnt B og C for kr 1.000,- pr m². Oppgjør skjer på
bakgrunn av endelig oppmåling. I tillegg må kjøper bære omkostningene ved oppmåling og
overskjøting.

PS 18/14 Gjennomgang av Enhet for Institusjonstjenester
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar gjennomgangen av institusjonstjenesten til orientering, og vil be om at
det iverksettes alle nødvendige tiltak for å holde budsjettene fremover.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 12.2.2014
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til innstilling.
Christian Eikeland, Frp, fremmet følgende tilleggsforslag: «1. Tjenesteutvalget vil følge nøye med på
ytterligere tiltak enn skissert i saksframlegget, og ber om at det rapporteres jevnlig. 2. Uttalelse fra eldrerådets
behandling 24.2. legges frem i papirform for kommunestyret.»
Oscar Lohne, H, fremmet tilleggsforslag: «Tjenesteutvalget ønsker å opprettholde tjenesten matombringing
til hjemmeboende.»

Votering:
Oscar Lohnes forslag ble vedtatt med åtte, Lohne, Bakken, Andersen og Andresen, H, Bakke og Gray, Ap,
Kjær, SV, og Kleivset, KrF, mot tre stemmer, Try, Sp, og Eikeland og Daland, Frp,
Rådmannens forslag med tillegg enstemmig vedtatt.
Christian Eikelands tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Tjenesteutvalget innstiller til kommunestyret: Kommunestyret tar gjennomgangen av institusjonstjenesten til
orientering, og vil be om at det iverksettes alle nødvendige tiltak for å holde budsjettene fremover.
Tjenesteutvalget ønsker å opprettholde tjenesten matombringing til hjemmeboende.
1. Tjenesteutvalget vil følge nøye med på ytterligere tiltak enn skissert i saksframlegget, og ber om at det
rapporteres jevnlig. 2. Uttalelse fra eldrerådets behandling av saken 24.2. legges frem i papirform for
kommunestyret.

Saksprotokoll i Formannskapet - 19.02.2014
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
Tjenesteutvalget innstiller til kommunestyret: Kommunestyret tar gjennomgangen av institusjonstjenesten til
orientering, og vil be om at det iverksettes alle nødvendige tiltak for å holde budsjettene fremover.
Tjenesteutvalget ønsker å opprettholde tjenesten matombringing til hjemmeboende.
1. Tjenesteutvalget vil følge nøye med på ytterligere tiltak enn skissert i saksframlegget, og ber om at det
rapporteres jevnlig. 2. Uttalelse fra eldrerådets behandling av saken 24.2. legges frem i papirform for
kommunestyret.
Ordfører Severinsen (H) fremmet forslag:
Behandling av saken utsettes til saken har vært behandlet i Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne

Votering:
Ordføreren sitt utsettelsesforslag enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag ble dermed ikke votert over.

Innstilling:
Behandling av saken utsettes til saken har vært behandlet i Eldrerådet og Rådet for mennesker med
nedsatt funksjonsevne

PS 19/14 FORSLAG OM ENDRING AV REGSKAPSSPRÅK FRA NRS
(FØRING ETTER REGNSKAPSLOVEN) TIL GKRS (FØRING ETTER
KOMMUNELOVEN) FOR KRISTIANSANDREGIONEN BRANN OG
REDNING IKS (KBR)
Rådmannens forslag til vedtak:
1.

Kommunestyret i Søgne kommune vedtar å endre regnskapsspråk for Selskapet Kristiansandsregionen
brann og redning IKS fra regnskapsplikt etter regnskapsloven (NRS) til å føre regnskap etter
kommuneloven (GKRS).

2.

Selskapsavtalen revideres tilsvarende gjennom endring av avtalens § 14 (nytt ledd i kursiv):
«§ 14
ANDRE BESTEMMELSER
Selskapet skal være medlem av KS Bedrift eller tilsvarende arbeidsgiverorganisasjon.
Selskapet skal avgi regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper.
Dersom ikke annet framgår av denne avtalen gjelder de normale bestemmelsene i lov om
interkommunale selskaper».

3.

Endringen har virkning fra 01.01.2014.

Saksprotokoll i Formannskapet - 19.02.2014

Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
1. Kommunestyret i Søgne kommune vedtar å endre regnskapsspråk for Selskapet
Kristiansandsregionen brann og redning IKS fra regnskapsplikt etter regnskapsloven (NRS) til
å føre regnskap etter kommuneloven (GKRS).
2. Selskapsavtalen revideres tilsvarende gjennom endring av avtalens § 14 (nytt ledd i kursiv):
«§ 14 ANDRE BESTEMMELSER
Selskapet skal være medlem av KS Bedrift eller tilsvarende arbeidsgiverorganisasjon.
Selskapet skal avgi regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper.
Dersom ikke annet framgår av denne avtalen gjelder de normale bestemmelsene i lov om
interkommunale selskaper».
3. Endringen har virkning fra 01.01.2014.

PS 20/14 Eventuelt 19.02.14

Saksprotokoll i Formannskapet - 19.02.2014
Behandling:
Repr. Andersen (H)
 Nedleggelse av terapibasseng på Søgne Omsorgssenter – ønsket en orientering i neste møte.
 Salg av felt C på Åros. Det legges frem ny sak for formannskapet
 Ikke nok kapasitet i boligområder til ladning av el-biler. Rådmannen ser på problemstillingen
Repr. Berge (V):
 Ønsket en redegjørelse om bruk av bevilgning til Statens vegvesen på kr 0,5 mill. til kommunedelplan
vei. Ønsker en skriftlig tilbakemelding fra Statens vegvesen.
Repr. Løchen (H)
 Når blir vedtak om forkjørsvei på Årosveien iverksatt. Administrasjonen følger opp saken.
Økonomisjef Ståle Øverland
 Presentasjon av regnskap 2013
Rådmann Høyer Holum:
 Skal det prioriteres å lage informasjonsmateriell ang Søgne videregående. Formannskapet ga sin
tilslutning til at det utarbeides informasjonsmateriell
 Eiermøte i Agder Energi. Resultatet viser at utbyttet blir 0,5 mill. kroner lavere enn budsjettet.
Rådmannen kommer tilbake til saken i forbindelse med revidert budsjett.
 Presentasjon av Strategisk Næringsplan
 Vedtak om kutt i administrasjonen på 2 mill. kroner - Oppfølging av budsjettvedtak om innsparing på
kr 2 mill. i sentraladministrasjonen, teknisk, og administrasjonsavdelingen. Møtet lukket i.h.t
kommuneloven § 31.3.- Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det skal behandle en sak
som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold

