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PS 50/14 Godkjenning av protokoll formannskapet 23.04.14
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 23.04.14
Vedlegg

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.05.2014
Behandling:
Ingen merknader

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 23.04.14

PS 51/14 Referatsaker 14.05.14
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsaken til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.05.2014
Behandling:
Ingen merknader

Vedtak:
Formannskapet tar referatsaken til orientering.

RS 17/14 Bærekraftig bruk og vern av store landskapsvernområder på VestAgder kysten - orientering om vedtak i verneområdestyret 22.04.14 2014/748
PS 52/14 Årsregnskap 2013 - Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommunestyre fastsetter det fremlagte årsregnskap for Søgne kommune som
kommunens årsregnskap for 2013.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 07.05.2014
Behandling:
Presentasjon ved økonomisjef, Ståle Øverland i forkant av behandlingen.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Søgne kommunestyre fastsetter det fremlagte årsregnskap for Søgne kommune som
kommunens årsregnskap for 2013.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.05.2014
Behandling:
Presentasjon ved økonomisjef, Ståle Øverland i forkant av behandlingen.
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Søgne kommunestyre fastsetter det fremlagte årsregnskap for Søgne kommune som
kommunens årsregnskap for 2013

PS 53/14 Årsmelding 2013 for Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Årsmelding for Søgne kommune 2013 tas til etterretning.
2. Kommunestyret innstiller på at overskuddet på 20,783 mill. kroner avsettes til bufferfond
vedrørende pensjon, renter, finans og andre uforutsette utgifter
3. Kommunestyret innstiller på 2,884 mill. kroner avsettes til enheter med overskudd (liste i
saksfremlegg).
4. Kommunestyret innstiller på at 0,426 mill. kroner inndekkes av enheter med underskudd
2013 ved å redusere budsjettet for 2014 (liste i saksfremlegg).
5. Kommunestyret innstiller på at differansen, 2,458 mill. kroner reduserer avsetningen til
buffer under pkt. 2.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 07.05.2014
Behandling:
Presentasjon ved økonomisjef, Ståle Øverland i forkant av behandlingen.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
1. Årsmelding for Søgne kommune 2013 tas til etterretning.
2. Kommunestyret innstiller på at overskuddet på 20,783 mill. kroner avsettes til bufferfond vedrørende
pensjon, renter, finans og andre uforutsette utgifter
3. Kommunestyret innstiller på 2,884 mill. kroner avsettes til enheter med overskudd (liste i saksfremlegg).
4. Kommunestyret innstiller på at 0,426 mill. kroner inndekkes av enheter med underskudd 2013 ved å
redusere budsjettet for 2014 (liste i saksfremlegg).
5. Kommunestyret innstiller på at differansen, 2,458 mill. kroner reduserer avsetningen til buffer under pkt.
2

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.05.2014
Behandling:
Presentasjon ved økonomisjef, Ståle Øverland i forkant av behandlingen.
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling:
1. Årsmelding for Søgne kommune 2013 tas til etterretning.
2. Kommunestyret innstiller på at overskuddet på 20,783 mill. kroner avsettes til bufferfond vedrørende
pensjon, renter, finans og andre uforutsette utgifter
3. Kommunestyret innstiller på 2,884 mill. kroner avsettes til enheter med overskudd (liste i
saksfremlegg).
4. Kommunestyret innstiller på at 0,426 mill. kroner inndekkes av enheter med underskudd 2013 ved å
redusere budsjettet for 2014 (liste i saksfremlegg).
5. Kommunestyret innstiller på at differansen, 2,458 mill. kroner reduserer avsetningen til buffer under
pkt. 2

PS 54/14 Finansforvaltning i Søgne kommune - Årsrapport for 2013
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.05.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Kommunestyret tar saken til orientering.

PS 55/14 Utnyttelse av Salemsveien 24

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 07.05.2014
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

Salemsveien 24 tilrettelegges for at driften til Eiendomsenheten og Ingeniørvesenet flyttes til Salemsveien 24
når eksisterende leieavtaler utløper 31.12.15.
Oscar Lohne (H) fremmet følgende tilleggsforslag:
I forbindelse med utviklingen og tilretteleggingen av Salemsveien 24, ber Tjenesteutvalget om at det
forberedes en sak hva angår en fremtidig gang/sykkelvei fra Tangvallveien ti Salemsveien 24.
Christian Eikeland (Frp) fremmet følgende tilleggsforslag:
Tjenesteutvalget ber om at også Smia vurderes inn i Salemsveien i løpet av 2015.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge
 Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
 Høyre sitt tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
 Frp sitt tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Salemsveien 24 tilrettelegges for at driften til Eiendomsenheten og Ingeniørvesenet flyttes til
Salemsveien 24 når eksisterende leieavtaler utløper 31.12.15.
I forbindelse med utviklingen og tilretteleggingen av Salemsveien 24, ber Tjenesteutvalget om at det
forberedes en sak hva angår en fremtidig gang/sykkelvei fra Tangvallveien ti Salemsveien 24.
Tjenesteutvalget ber om at også Smia vurderes inn i Salemsveien i løpet av 2015.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.05.2014
Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Salemsveien 24 tilrettelegges for at driften til Eiendomsenheten og Ingeniørvesenet flyttes til Salemsveien 24
når eksisterende leieavtaler utløper 31.12.15.
I forbindelse med utviklingen og tilretteleggingen av Salemsveien 24, ber Tjenesteutvalget om at det
forberedes en sak hva angår en fremtidig gang/sykkelvei fra Tangvallveien ti Salemsveien 24.
Tjenesteutvalget ber om at også Smia vurderes inn i Salemsveien i løpet av 2015.

PS 56/14 Vedtekter for skolefritidsordningen i Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til nye vedtekter for skolefritidsordningen i Søgne vedtas med virkning fra 01.08.2014.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 07.05.2014

Behandling:
Kommentarer til to endringsforslag fra SU ved Nygård Skole ettersendt 06.05.14.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Forslag til nye vedtekter for skolefritidsordningen i Søgne vedtas med virkning fra 01.08.2014.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.05.2014
Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Forslag til nye vedtekter for skolefritidsordningen i Søgne vedtas med virkning fra 01.08.2014.

PS 57/14 Forslag til ny organisering av SFO fra skoleåret 2014/15

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 07.05.2014
Behandling:
Tjenesteutvalget vedtok å evaluere ordningen etter 1 år.
Rådmannens forslag til vedtak for øvrig enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Søgne kommune vedtar ny organisering av SFO-tilbudet med virkning fra og med 01.08.2014. Ny
organisering innebærer:
1. Foreldre betaler for hele morgener og hele ettermiddager. Det vil si at hver enkelt morgen og
ettermiddag har en fast pris. Opphold på undervisningsfrie dager (skolens ferie- og fridager)
betales etter egen timesats.
2. Pris settes til å være:
a. Pris per morgen: kr 100,- per måned
b. Pris per ettermiddag: kr 500,- kr per måned.
c. Kostpenger (til ettermiddager) er inkludert i prisen.
d. Minimum oppholdstid settes til tilsvarende en kostnad på minimum kr. 1.200,-.
e. Maksimal pris settes til kr. 2750,-.
f. Timepris på undervisningsfrie dager: kr. 60,- per overskytende time i forhold til
ordinær bestilling.
g. Elever med full plass betaler ikke ekstra for overskytende timer på undervisningsfrie
dager.
3. Dersom minst fem elever på en SFO daglig søkes inn før ordinær åpningstid kl. 07.30, vil SFO
holde åpent fra kl. 07.00. Pris per morgen fra kl. 07.00: kr. 150,- per måned.

4. Det gis søskenrabatt ved flere barn som har full plass: Første barn betaler 100 %, andre barn
betaler 70 %, og tredje barn betaler 50 %.

5. Ordningen evalueres etter 1 år.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.05.2014
Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Søgne kommune vedtar ny organisering av SFO-tilbudet med virkning fra og med 01.08.2014. Ny
organisering innebærer:
1. Foreldre betaler for hele morgener og hele ettermiddager. Det vil si at hver enkelt morgen og
ettermiddag har en fast pris. Opphold på undervisningsfrie dager (skolens ferie- og fridager)
betales etter egen timesats.
2. Pris settes til å være:
a. Pris per morgen: kr 100,- per måned
b. Pris per ettermiddag: kr 500,- kr per måned.
c. Kostpenger (til ettermiddager) er inkludert i prisen.
d. Minimum oppholdstid settes til tilsvarende en kostnad på minimum kr. 1.200,-.
e. Maksimal pris settes til kr. 2750,-.
f. Timepris på undervisningsfrie dager: kr. 60,- per overskytende time i forhold til
ordinær bestilling.
g. Elever med full plass betaler ikke ekstra for overskytende timer på undervisningsfrie
dager.
3. Dersom minst fem elever på en SFO daglig søkes inn før ordinær åpningstid kl. 07.30, vil SFO
holde åpent fra kl. 07.00. Pris per morgen fra kl. 07.00: kr. 150,- per måned.
4. Det gis søskenrabatt ved flere barn som har full plass: Første barn betaler 100 %, andre barn
betaler 70 %, og tredje barn betaler 50 %.

5. Ordningen evalueres etter 1 år.

PS 58/14 Hovedplan vann 2012 -2016 - Statusrapport og endringer
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner revidert handlingsplan for vannforsyning.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.05.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet godkjenner revidert handlingsplan for vannforsyning.

PS 59/14 Avfall Sør AS - Eierskapsmelding del 2
Rådmannens forslag til vedtak:
1.
2.
3.

Søgne kommune vedtar ny eierskapsmelding for Avfall Sør AS og de foreslåtte anbefalinger i
saken som oppsummeres i kapittel 9 implementeres av eierne og i selskapet.
Selskapet bes rapportere på generalforsamling i 2014 om hvordan de vil følge opp de av sakens
anbefalinger i kapittel 9 som selskapet er ansvarlige for.
Forslag på ny aksjonæravtale for Avfall Sør AS godkjennes.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.05.2014
Behandling:
Repr. Berge (V) enstemmig erklært inhabil da han sitter i styret i Avfall Sør AS. Ingen vararepresentant møtte
for representanten. 6 medlemmer til stede under behandlingen
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
1. Søgne kommune vedtar ny eierskapsmelding for Avfall Sør AS og de foreslåtte anbefalinger i saken
som oppsummeres i kapittel 9 implementeres av eierne og i selskapet.
2. Selskapet bes rapportere på generalforsamling i 2014 om hvordan de vil følge opp de av sakens
anbefalinger i kapittel 9 som selskapet er ansvarlige for.
3. Forslag på ny aksjonæravtale for Avfall Sør AS godkjennes.

PS 60/14 Søknad om deltakelse i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller
16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget i 2015
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune søker om å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i
valgåret ved kommunestyrevalget i 2015, under forutsetning at Søgne barne- og ungdomsråd er
positive til en deltakelse i prosjektet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.05.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Søgne kommune søker om å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i
valgåret ved kommunestyrevalget i 2015, under forutsetning at Søgne barne- og ungdomsråd er
positive til en deltakelse i prosjektet.

PS 61/14 Politisk møteplan høsthalvåret 2014
Rådmannens forslag til vedtak:
Høsthalvåret 2014 holder eldrerådet, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Søgne barne- og
ungdomsråd, formannskapet, tjenesteutvalget, plan- og miljøutvalget og
kommunestyret følgende møter:
August
Onsdag 27.08.14
Torsdag 28.08.14

Formannskapet (kan avlyses hvis få saker)
Kommunestyret (kan avlyses hvis få saker)

September:
Mandag 01.09.14
Tirsdag 02.09.14
Onsdag 03.09.14
Onsdag 03.09.14
Tirsdag 09.09.14
Onsdag 10.09.14
Onsdag 17.09.14
Torsdag 25.09.14

Eldrerådet
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Søgne barne- og ungdomsråd
Plan- og miljøutvalget
Administrasjonsutvalget
Tjenesteutvalget
Formannskapet – fellesmøte med Songdalen fra kl. 12.00
Kommunestyret

Oktober
Mandag 06.10.14
Tirsdag 07.10.14
Onsdag 08.10.14
Onsdag 08.10.14
Tirsdag 14.10.14
Onsdag 15.10.14
Onsdag 22.10.14
Torsdag 30.10.14

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

November
Mandag 03.11.14
Tirsdag 04.11.14
Onsdag 05.11.14
Onsdag 05.11.14
Tirsdag 11.11.14
Onsdag 12.11.14

Mandag 17.11.14
Tirsdag 18.11.14
Onsdag 18.11.14
Onsdag 19.11.14
Tirsdag 25.11.14
Onsdag 26.11.14
Torsdag 27.11.14

Eldrerådet
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Søgne barne- og ungdomsråd
Plan- og miljøutvalget
Administrasjonsutvalget
Temadag: Økonomiplan 2015-2018

Kl 9.00-11.30 Presentasjon av økonomiplanen 2015-2018 for kommunestyret

Kl 12.00 Tjenesteutvalget

Kl 12.00 Formannskapet og gruppeledere
Eldrerådet (økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015)
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015)
Søgne barne- og ungdomsråd (økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015)
Formannskapet (videre behandling av økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015)
Administrasjonsutvalget (økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015)
Tjenesteutvalget (økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015)
Kommunestyret

Desember
Onsdag 03.12.14
Onsdag 10.12.14
Torsdag 18.12.14

Formannskapet (økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015)
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret (økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015)

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 07.05.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Høsthalvåret 2014 holder eldrerådet, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Søgne barne- og
ungdomsråd, formannskapet, tjenesteutvalget, plan- og miljøutvalget og
kommunestyret følgende møter:
August
Onsdag 27.08.14
Torsdag 28.08.14

Formannskapet (kan avlyses hvis få saker)
Kommunestyret (kan avlyses hvis få saker)

September:
Mandag 01.09.14
Tirsdag 02.09.14
Onsdag 03.09.14
Onsdag 03.09.14
Tirsdag 09.09.14
Onsdag 10.09.14
Onsdag 17.09.14
Torsdag 25.09.14

Eldrerådet
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Søgne barne- og ungdomsråd
Plan- og miljøutvalget
Administrasjonsutvalget
Tjenesteutvalget
Formannskapet – fellesmøte med Songdalen fra kl. 12.00
Kommunestyret

Oktober
Mandag 06.10.14
Tirsdag 07.10.14
Onsdag 08.10.14
Onsdag 08.10.14
Tirsdag 14.10.14
Onsdag 15.10.14
Onsdag 22.10.14
Torsdag 30.10.14

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

November
Mandag 03.11.14
Tirsdag 04.11.14
Onsdag 05.11.14
Onsdag 05.11.14
Tirsdag 11.11.14
Onsdag 12.11.14

Mandag 17.11.14
Tirsdag 18.11.14
Onsdag 18.11.14
Onsdag 19.11.14
Tirsdag 25.11.14
Onsdag 26.11.14
Torsdag 27.11.14

Eldrerådet
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Søgne barne- og ungdomsråd
Plan- og miljøutvalget
Administrasjonsutvalget
Temadag: Økonomiplan 2015-2018

Kl 9.00-11.30 Presentasjon av økonomiplanen 2015-2018 for kommunestyret

Kl 12.00 Tjenesteutvalget

Kl 12.00 Formannskapet og gruppeledere
Eldrerådet (økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015)
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015)
Søgne barne- og ungdomsråd (økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015)
Formannskapet (videre behandling av økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015)
Administrasjonsutvalget (økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015)
Tjenesteutvalget (økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015)
Kommunestyret

Desember
Onsdag 03.12.14
Onsdag 10.12.14
Torsdag 18.12.14

Formannskapet (økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015)
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret (økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015)

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.05.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt med følgende endring (i kursiv):
Onsdag 12.11.14 Temadag: Økonomiplan 2015-2018
 Kl 9.00-11.30 Presentasjon av økonomiplanen 2015-2018 for kommunestyret, eldrerådet, rådet for
mennesker med nedsatt funksjonsevne og barne- og ungdomsrådet

Innstilling:
Høsthalvåret 2014 holder eldrerådet, rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Søgne barne- og
ungdomsråd, formannskapet, tjenesteutvalget, plan- og miljøutvalget og
kommunestyret følgende møter:

August
Onsdag 27.08.14
Torsdag 28.08.14

Formannskapet (kan avlyses hvis få saker)
Kommunestyret (kan avlyses hvis få saker)

September:
Mandag 01.09.14
Tirsdag 02.09.14
Onsdag 03.09.14
Onsdag 03.09.14
Tirsdag 09.09.14
Onsdag 10.09.14
Onsdag 17.09.14
Torsdag 25.09.14

Eldrerådet
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Søgne barne- og ungdomsråd
Plan- og miljøutvalget
Administrasjonsutvalget
Tjenesteutvalget
Formannskapet – fellesmøte med Songdalen fra kl. 12.00
Kommunestyret

Oktober
Mandag 06.10.14
Tirsdag 07.10.14
Onsdag 08.10.14
Onsdag 08.10.14
Tirsdag 14.10.14
Onsdag 15.10.14
Onsdag 22.10.14
Torsdag 30.10.14

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

November
Mandag 03.11.14
Tirsdag 04.11.14
Onsdag 05.11.14
Onsdag 05.11.14
Tirsdag 11.11.14
Onsdag 12.11.14

Mandag 17.11.14
Tirsdag 18.11.14
Onsdag 19.11.14
Onsdag 19.11.14
Tirsdag 25.11.14
Onsdag 26.11.14
Torsdag 27.11.14

Eldrerådet
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Søgne barne- og ungdomsråd
Plan- og miljøutvalget
Administrasjonsutvalget
Temadag: Økonomiplan 2015-2018

Kl. 9.00-11.30 Presentasjon av økonomiplanen 2015-2018 for kommunestyret, eldrerådet, rådet for
mennesker med nedsatt funksjonsevne og barne- og ungdomsrådet

Kl. 12.00 Tjenesteutvalget

Kl.12.00 Formannskapet og gruppeledere
Eldrerådet (økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015)
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015)
Søgne barne- og ungdomsråd (økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015)
Formannskapet (videre behandling av økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015)
Administrasjonsutvalget (økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015)
Tjenesteutvalget (økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015)
Kommunestyret

Desember
Onsdag 03.12.14
Onsdag 10.12.14
Torsdag 18.12.14

Formannskapet (økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015)
Plan- og miljøutvalget
Kommunestyret (økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015)

PS 62/14 Krav om erstatning i byggesak på GB 72/100 - Hølleveien 50
PS 63/14 Eventuelt 14.05.14
Saksprotokoll i Formannskapet - 14.05.2014
Behandling:
Repr. Andersen (H)
 Orienterte om søknad om brebånd – Tråne- Tånevik på vegne av velforeningen i området. Kan
kommunen søke tilskudd til bredbåndsutbygging via PTS? Rådmann: Orienterte kort om ordningen
og ba velforening ta kontakt med administrasjonen for videre samarbeid.
 Orienterte om kommunalt gebyr i forbindelse med ballbinge ved tidligere Tånevik skole. Rådmann
Holum: det vil komme en generell sak til politisk behandling knyttet til problemstillingen
 Orienterte om budsjett knyttet til privat bofellesskap på Kjelland.
Repr. Kjelland Larsen (AP)



Har kommunen et karantenereglement for offentlige tjenestemenn.? Rådmann Holum: Kommunen
har ikke et slikt reglement pr d.d.

Fung. ordfører Andresen (H)
 Orienterte fra møte med næringsforeningen
Kommunalsjef Torkjell Tofte
 Orienterte om søknad om midlertidig matutsalg i Høllen i sommer. Formannskapet stilte seg positive
til en slik søknad
 Orienterte om anbud og budsjett vedrørende ferdigstillelse av strandstien på Åros
Møtet lukket i.h.t § 31. 3. Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det skal behandle en sak som
angår en arbeidstakers tjenstlige forhold

