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Representerer
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Rådmann
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I forkant av møte i formannskapet, fra 9.00-9.30 var det generalforsamling i Songvaar Vekst.
Av 7 medlemmer var 7 til stede inkludert møtende vararepresentanter. Ingen merknader til sakskart
og innkalling datert 11.04.14. Sakskartet omfattet PS 32/14- 49/14.
Fellesmøte med formannskapet i Songdalen kommune fra kl. 12.00. Fellesmøtet fant sted
kommunestyresalen Juvet på Songdalen Rådhus.
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

Saksnr

Innhold

U.off.

RS 13/14

Generalforsamling Songvaar vekst

PS 32/14

Godkjenning av protokoll fra møte 19.03.14

PS 33/14

Referatsaker

RS 14/14

Årsmøte Visit Sørlandet 28.03.14

RS 15/14

Oppstart av planarbeid for " Plan for kollektivtransporten i VestAgder"

RS 16/14

Invitasjon til å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16
eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget i 2015

PS 34/14

Avtale om felles legevaktordning for Songdalen og Søgne kommuner

U.off iht
Off.l. §13.1
jfr.
Fv.l.§13.2

PS 35/14

Vurdering salg av felt c3 - Åros

U.off iht
Off.l. §13.1
jfr.
Fv.l.§13.2

PS 36/14

Oppfølging av budsjettvedtak om innsparing i administrasjonen

PS 37/14

Prioritering av plansaker

PS 38/14

Kommunedelplan for Tangvall - oppstart av planarbeid, behandling av
planprogram

PS 39/14

Utredning vedrørende ulike alternativer i forbindelse med nytt 50 %
driftstilskudd for fysioterapeuter

PS 40/14

Utredning av kostnader vedrørende Terapibassenget ved Søgne
omsorgssenter

PS 41/14

Anmodning om bosetting av enslige mindreårige flyktninger i perioden
2014-2016

PS 42/14

Husleie i kommunale utleieboliger - markedsleie

PS 43/14

Konsekvenser av evt. opphevelse av boplikt i den landfaste delen av
Søgne kommune.

PS 44/14

Revidering av forvaltningsplanen for skjærgårdsparken i Søgne med
handlingsplan for 2014-2018.

PS 45/14

Statusrapport pr. 24.2.14 - Avfallsplan for Avfall sør husholdning
2013-2016

PS 46/14

Mangfold- og likestillingsmelding 2013

PS 47/14

Høringsuttalelse til varsel om planoppstart Regional transportplan
Agder

PS 48/14

Høringsuttalelse om fylkeskommunens VINN - planprosess om
verdiskapning og innovasjon

PS 49/14

Eventuelt 23.04.14

RS 13/14 Generalforsamling Songvaar vekst /
PS 32/14 Godkjenning av protokoll fra møte 19.03.14
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 19.03.14

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.04.2014
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 19.03.14

PS 33/14 Referatsaker
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.04.2014
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

RS 14/14 Årsmøte Visit Sørlandet 28.03.14 2007/925
RS 15/14 Oppstart av planarbeid for " Plan for kollektivtransporten i VestAgder " 2014/1385
RS 16/14 Invitasjon til å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16
eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget i 2015 2014/1423
PS 34/14 Avtale om felles legevaktordning for Songdalen og Søgne kommuner
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet i Søgne slutter seg til avtale om felles legevaktordning for Songdalen og Søgne
kommuner.

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.04.2014
Behandling:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet i Søgne slutter seg til avtale om felles legevaktordning for Songdalen og Søgne kommuner.

PS 35/14 Vurdering salg av felt c3 - Åros
Rådmannens forslag til vedtak:
Salg av område felt C3 avventes. Dette grunnet at det for tiden er et tregt marked med dårlige priser.
Rådmannen får fullmakt til å legge eiendommen ut for salg når markedssituasjonen bedrer seg.

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.04.2014
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Salg av område felt C3 avventes. Dette grunnet at det for tiden er et tregt marked med dårlige priser.
Rådmannen får fullmakt til å legge eiendommen ut for salg når markedssituasjonen bedrer seg.
Et enstemmig formannskap fattet enstemmig vedtak:

Vedtak:
Eiendommen legges ut for salg. Minstepris settes til 8 mill. kr.

PS 36/14 Oppfølging av budsjettvedtak om innsparing i administrasjonen
Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 08.04.2014
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Repr. Strandvik (H) fremmet følgende tilleggsforslag:
Ansettelse i planlagt stilling i økonomiavdelingen settes i bero.
Votering:
Rådmannens forslag med Høyres tilleggsforslag vedtatt med 3 stemmer (H, Hortemo Hareland) mot 2
stemmer (V, Herdlevær).

Innstilling:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med følgende tilleggsforslag:
Ansettelse i planlagt stilling i økonomiavdelingen settes i bero.

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.04.2014
Behandling:
Til behandling forelå administrasjonsutvalgets innstilling:
Kommunestyret ber rådmannen iverksette innsparingstiltak i tråd med saksfremlegget.
Ansettelse i planlagt stilling i økonomiavdelingen settes i bero.
Repr. Kjelland Larsen (AP) ba om at følgende protokollføres:
Vi var ikke en del av det politiske flertallet som vedtok kutt. Vi var uenig i reduksjonen. Konsekvensene
kommer frem her. Derfor stemmer vi imot innsparingstiltakene som fremmet.
Votering:
Administrasjonsutvalgets innstilling vedtatt med 5 (H, KRF) stemmer mot 2 stemmer (AP, V).

Innstilling:
Kommunestyret ber rådmannen iverksette innsparingstiltak i tråd med saksfremlegget.
Ansettelse i planlagt stilling i økonomiavdelingen settes i bero.

PS 37/14 Prioritering av plansaker
Rådmannens forslag til vedtak:
Følgende plansaker skal gis prioritet i denne valgperioden:
 E39 prosjektet
 Kommunedelplan for Tangvall
 Områdereguleringene for Ausviga, Kjellandsheia syd og Leireheia.
 Kommunedelplan for sykkelveinettet
Øvrige planlagte kommunale planprosesser som fremgår av tabell 1 avventes.

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.04.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Følgende plansaker skal gis prioritet i denne valgperioden:
 E39 prosjektet
 Kommunedelplan for Tangvall




Områdereguleringene for Ausviga, Kjellandsheia syd og Leireheia.
Kommunedelplan for sykkelveinettet

Øvrige planlagte kommunale planprosesser som fremgår av tabell 1 avventes.

PS 38/14 Kommunedelplan for Tangvall - oppstart av planarbeid, behandling av
planprogram
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet legger forslag til planprogram for kommunedelplanen for Tangvall ut på høring og
offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 11-13. Høringsfristen settes til 23.06.2014.

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.04.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet legger forslag til planprogram for kommunedelplanen for Tangvall ut på høring og
offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 11-13. Høringsfristen settes til 23.06.2014.

PS 39/14 Utredning vedrørende ulike alternativer i forbindelse med nytt 50 %
driftstilskudd for fysioterapeuter
Rådmannens forslag til vedtak:
Nytt 50% driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeut, lyses ut med mulighet for alle offentlig
godkjente fysioterapeuter å søke. Forutsetningen er at kapasiteten i forhold til innbyggerne, økes.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 09.04.2014
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak
Nytt 50% driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeut, lyses ut med mulighet for alle offentlig godkjente
fysioterapeuter å søke. Forutsetningen er at kapasiteten i forhold til innbyggerne, økes.
Repr. Daland (FRP) fremmet felles tillegg til rådmannens forslag på vegne av tjenesteutvalget:
Rammeavtalen mellom Kommunens Sentralforbund (KS) og Norska Fysioterapeutforbund (NFF), ASA 4313
regulerer hvordan dette skal gjøres.
Tjenesteutvalget bekrefter rådmannens vurdering om at det ikke skal etterspørres spesiell kompetanse, da
hensikten med driftstilskuddet først og fremst er å øke kapasiteten på generell fysioterapi.

Votering:
Rådmannens forslag med tjenesteutvalgets tillegg enstemmig vedtatt.
Innstilling:
Nytt 50% driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeut, lyses ut med mulighet for alle offentlig
godkjente fysioterapeuter å søke. Forutsetningen er at kapasiteten i forhold til innbyggerne, økes.
Rammeavtalen mellom Kommunens Sentralforbund (KS) og Norska Fysioterapeutforbund (NFF),
ASA 4313 regulerer hvordan dette skal gjøres.
Tjenesteutvalget bekrefter rådmannens vurdering om at det ikke skal etterspørres spesiell kompetanse,
da hensikten med driftstilskuddet først og fremst er å øke kapasiteten på generell fysioterapi.

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.04.2014
Behandling:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Formannskapet ba om en nærmere redegjørelse i kommunestyret 24.04.14.

Innstilling:
Nytt 50% driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeut, lyses ut med mulighet for alle offentlig
godkjente fysioterapeuter å søke. Forutsetningen er at kapasiteten i forhold til innbyggerne, økes.

PS 40/14 Utredning av kostnader vedrørende Terapibassenget ved Søgne
omsorgssenter
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyrets vedtak om å legge ned terapibassenget, opprettholdes.

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.04.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 5 (KRF, H) mot 2 stemmer (AP, V).

Vedtak:
Kommunestyrets vedtak om å legge ned terapibassenget, opprettholdes.

PS 41/14 Anmodning om bosetting av enslige mindreårige flyktninger i perioden
2014-2016
Rådmannens forslag til vedtak:

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 09.04.2014

Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune er positive til å bosette totalt 5 enslige mindreårige flyktninger i perioden 2014 – 2016. Det
forutsettes imidlertid at staten fortsetter å dekke de reelle kostandene ved tiltaket som tidligere.
Repr. Gray (AP) fremmet fellesforslag på vegne av AP og SV:
Søgne kommune er positive til å bosette totalt 5 enslige mindreårige flyktninger i perioden 2014 – 2016.

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak satt opp mot fellesforslag fra AP og SV. Rådmannens forslag vedtatt
med 8 stemmer (FRP, H, KRF, SP) mot 3 stemmer (AP, SV).
Innstilling:
Søgne kommune er positive til å bosette totalt 5 enslige mindreårige flyktninger i perioden 2014 – 2016.
Det forutsettes imidlertid at staten fortsetter å dekke de reelle kostandene ved tiltaket som tidligere.

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.04.2014
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
Søgne kommune er positive til å bosette totalt 5 enslige mindreårige flyktninger i perioden 2014 – 2016. Det
forutsettes imidlertid at staten fortsetter å dekke de reelle kostandene ved tiltaket som tidligere.
Repr. Kjelland Larsen (AP) fremmet forslag:
Søgne kommune er positive til å bosette totalt 5 enslige mindreårige flyktninger i perioden 2014 – 2016.

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

Vedtak:
Søgne kommune er positive til å bosette totalt 5 enslige mindreårige flyktninger i perioden 2014 – 2016.
Det forutsettes imidlertid at staten fortsetter å dekke de reelle kostandene ved tiltaket som tidligere.

PS 42/14 Husleie i kommunale utleieboliger - markedsleie
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune innfører markedsleie fra 01.01.2015 og iht. Husleielovens bestemmelser Kapittel 4.
§ 4-3 – Tilpassing til gjengs leie.

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.04.2014

Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune innfører markedsleie fra 01.01.2015 og iht. Husleielovens bestemmelser Kapittel 4. § 4-3 –
Tilpassing til gjengs leie.
Rådmannens forlag falt med 2 (AP, V) mot 5 (KRF, H) stemmer.

Vedtak:
Søgne kommune innfører ikke markedsleie fra 01.01.2015.

PS 43/14 Konsekvenser av evt. opphevelse av boplikt i den landfaste delen av
Søgne kommune.
Rådmannens forslag til vedtak:
Forskrift om konsesjonsplikt for bebygde eiendommer i den landfaste delen av Søgne kommune
stadfestet av Landbruksdepartementet 10.8.1998 oppheves.

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.04.2014
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Forskrift om konsesjonsplikt for bebygde eiendommer i den landfaste delen av Søgne kommune stadfestet av
Landbruksdepartementet 10.8.1998 oppheves.

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

Vedtak:
Forskrift om konsesjonsplikt for bebygde eiendommer i den landfaste delen av Søgne kommune
stadfestet av Landbruksdepartementet 10.8.1998 oppheves.

PS 44/14 Revidering av forvaltningsplanen for skjærgårdsparken i Søgne med
handlingsplan for 2014-2018.
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner Forvaltningsplanen for skjærgårdsparken i Søgne med handlingsplan for
2014-2018.
Utbyggingen av nye anlegg i skjærgården vil skje i takt med bevilgningene fra
staten/fylkeskommunen og kommunens bevilgninger i økonomiplanen til dekning av egenandelen på
50% av anleggskostnadene.
Det forutsettes at verneområdestyrets vedtak i sak 13/14, gjengitt i saksutredningen under, legges til
grunn ved bygging av nye anlegg.

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.04.2014
Behandling:
Repr. Berge (V) stilte spørsmål ved sin habilitet da han har eiendom i området, og fratrådte møtet under
habilitetsvurderingen. Repr. Berge (V) ble enstemmig vurdert som habil og tiltrådte møtet.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Kommunestyret godkjenner Forvaltningsplanen for skjærgårdsparken i Søgne med handlingsplan for
2014-2018.
Utbyggingen av nye anlegg i skjærgården vil skje i takt med bevilgningene fra staten/fylkeskommunen
og kommunens bevilgninger i økonomiplanen til dekning av egenandelen på 50% av
anleggskostnadene.
Det forutsettes at verneområdestyrets vedtak i sak 13/14, gjengitt i saksutredningen under, legges til
grunn ved bygging av nye anlegg.

PS 45/14 Statusrapport pr. 24.2.14 - Avfallsplan for Avfall sør husholdning 20132016
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune godkjenner framlagt statusrapport for avfallsplan pr. 24.2.14.

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.04.2014
Behandling:
Repr. Berge (V) stilte spørsmål ved sin habilitet da han sitter i styret i Avfall Sør, og fratrådte møtet under
habilitetsvurderingen. Repr. Berge (V) ble enstemmig vurdert som inhabil.
Repr. Løchen (H) stilte spørsmål ved sin habilitet da han arbeider for en konkurrent, og fratrådte møtet under
habilitetsvurderingen. Repr. Løchen (H) ble enstemmig vurdert som habil og tiltrådte møtet.
6 representanter til stede under behandlingen.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Søgne kommune godkjenner framlagt statusrapport for avfallsplan pr. 24.2.14.

PS 46/14 Mangfold- og likestillingsmelding 2013
Rådmannens forslag til vedtak:
Mangfold- og likestillingsmelding 2013 vedtas.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 08.04.2014

Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Administrasjonsutvalget innstiller enstemmig:

Innstilling:
Administrasjonsutvalget innstiller Mangfold- og likestillingsmelding 2013.

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.04.2014
Behandling:
Administrasjonsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Mangfold- og likestillingsmelding 2013 vedtas.

PS 47/14 Høringsuttalelse til varsel om planoppstart Regional transportplan
Agder
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune gir følgende høringsuttalelse til Regional transportplan Agder:
Søgne kommune mener det er positivt med en felles transportplan for Agder i forhold til å få
gjennomslagskraft ved utarbeidelse av Nasjonal transportplan 2018-2027. Ved utarbeidelse av
planen er det viktig at en sørger for en god forankring i kommunene. Søgne kommune forutsetter at
dagens trafikale problemer på vestsiden av Kristiansand vil bli en sentral del av planarbeidet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.04.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt, med følgende endring i siste setning (i kursiv):
Søgne kommune legger til grunn at dagens trafikale problemer på vestsiden av Kristiansand vil bli en sentral
del av planarbeidet

Vedtak:
Søgne kommune gir følgende høringsuttalelse til Regional transportplan Agder:
Søgne kommune mener det er positivt med en felles transportplan for Agder i forhold til å få
gjennomslagskraft ved utarbeidelse av Nasjonal transportplan 2018-2027. Ved utarbeidelse av planen
er det viktig at en sørger for en god forankring i kommunene. Søgne kommune legger til grunn at
dagens trafikale problemer på vestsiden av Kristiansand vil bli en sentral del av planarbeidet.

PS 48/14 Høringsuttalelse om fylkeskommunens VINN - planprosess om
verdiskapning og innovasjon
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune tar forslag til planprogram til orientering. Kommune anbefaler at planprogrammet
omarbeides slik at det tydelig fremgår at VINN-planen skal bygge på det strategiske
næringsplanarbeidet som allerede er utført eller er under utførelse i mange kommuner på Agder.
VINN-planen må bygge opp under og forsterke eksisterende næringsarbeid.

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.04.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Søgne kommune tar forslag til planprogram til orientering. Kommunen anbefaler at planprogrammet
omarbeides slik at det tydelig fremgår at VINN-planen skal bygge på det strategiske
næringsplanarbeidet som allerede er utført eller er under utførelse i mange kommuner på Agder.
VINN-planen må bygge opp under og forsterke eksisterende næringsarbeid.

PS 49/14 Eventuelt 23.04.14

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.04.2014
Behandling:
Ingen saker under eventuelt.

