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I forkant av behandling av oppsatte saker ble det gjennomført generalforsamling i Søgne
industriselskap og Salemsveien 24 AS.
Av 7 medlemmer var 7 medlemmer til sted inkludert møtende vararepresentanter. Ingen merknader
til saksliste og innkalling dater 04.06.14. Sakskart omfattet sak PS 64/-14-79/14.
PS 80/14 ble lagt på bordet i møtet. Opprinnelig var saksfremlegget unntatt offentlighet. Da
budrunden var over ble saksfremmelegget offentlig.
For øvrig ingen merknader til innkalling eller saksliste
Endring i saksliste
 PS 80/14 behandlet før PS 65/14
 PS 70/14 behandlet etter sak PS 67/14

Kl. 9:45-11:00:Orienteringer
 Redegjørelse for sosialutgiftene og utfordringene fremover ved avdelingsleder ved Nav
og fagleder sosial
 Presentasjon av resultatene fra brukerundersøkelsene 2014
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.
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Camilla Erland Aarnes
Rådgiver
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NB: endringer i rekkefølgen for behandling av saker, kan ved behov bli endret under møtet.

PS 65/14 Godkjenning av protokoll fra formannskapet 14.05.14
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte i formannskapet 14.05.14

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2014
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte i formannskapet 14.05.14

PS 66/14 Referatsaker 11.06.14
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsaken til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2014
Behandling:

RS 20/14 Alkoholsalg til mindreårige 2014/1957
Repr. Eikeland (FRP)
 Ba om at saken legges frem for tjenesteutvalget
Repr. Kleivset (FRP)
 Hvem bestemmer hvilke fylker/kommuner hvor kontrollen gjennomføres?
 Administrasjonen gir svar nå saken skal behandles i kommunestyret
For øvrig ingen merknader.
Vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

RS 18/14 Høring - Lov om godkjenning av låneopptak i forkant av
kommunereformen 2014/22
RS 19/14 Ladning av elbil 2014/1050

RS 20/14 Alkoholsalg til mindreårige 2014/1957
RS 21/14 Søppel langs sykkelstier i Søgne 2010/2746
RS 22/14 Spørsmål om amnesti for sjøboder i Søgne kommune 2014/2071
PS 67/14 Tertialrapport - 1. tertial 2014 - Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2014 med endringer i driftsbudsjettet
som beskrevet i saksframlegget.
2. Investeringsbudsjettet for 2014 økes med 2,4 mill. kroner til 34,365 mill. kroner knyttet til
egenkapitalinnskudd i KLP. Økningen finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 04.06.2014
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2014 med endringer i driftsbudsjettet som
beskrevet i saksframlegget.
2. Investeringsbudsjettet for 2014 økes med 2,4 mill. kroner til 34,365 mill. kroner knyttet til
egenkapitalinnskudd i KLP. Økningen finansieres ved bruk av disposisjonsfond.
Leder Christian Eikeland (FRP) fremmet følgende felles tilleggsforslag til rådmannens punkt 1 på vegne av
FRP, Høyre, Senterpartiet og KRF:
Som følge av utsettelse av sak om økt driftstilskudd til fysioterapi samt at man ikke har opprettet
psykologtilbud i skolen som vedtatt i økonomiplan, gir dette et handlingsrom på til sammen kr 310.000.
Kr 200.000 av disse overføres til ingeniørvesenet i 2014 med bakgrunn av budsjettvedtak om forventet inntekt
på kr 200.000 fra omklassifisering av offentlige vegstrekk til private er utsatt og får ingen effekt i 2014. Kr
110.000 vil gjenstå i helseenheten til psykologstilling. Dette gjøres for å unngå en større reduksjon av
sommervedlikeholdet langs veger og offentlig eiendom.
Leder Christian Eikeland (FRP) følgende tilleggsforslag:
Tjenesteutvalget ber om referatsak på følgende utfordringer:
 Økonomi Langenes skole, konsekvens.
 Hjemmetjenesten, konsekvens.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge
 Rådmannens forslag til pkt. 1 ble stemt opp mot rådmannens forslag med felles tilleggsforslag.
Rådmannens forslag med tillegg av fellesforslaget vedtatt med 7 mot 3 stemmer (AP, SV).
 Pkt. 2 i rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
 Tilleggsforslaget fra FRP ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
1. Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2014 med endringer i driftsbudsjettet
som beskrevet i saksframlegget.

Som følge av utsettelse av sak om økt driftstilskudd til fysioterapi samt at man ikke har
opprettet psykologtilbud i skolen som vedtatt i økonomiplan, gir dette et handlingsrom på til
sammen kr 310.000.
Kr 200.000 av disse overføres til ingeniørvesenet i 2014 med bakgrunn av budsjettvedtak om
forventet inntekt på kr 200.000 fra omklassifisering av offentlige vegstrekk til private er utsatt
og får ingen effekt i 2014. Kr 110.000 vil gjenstå i helseenheten til psykologstilling. Dette gjøres
for å unngå en større reduksjon av sommervedlikeholdet langs veger og offentlig eiendom.
2. Investeringsbudsjettet for 2014 økes med 2,4 mill. kroner til 34,365 mill. kroner knyttet til
egenkapitalinnskudd i KLP. Økningen finansieres ved bruk av disposisjonsfond.
3. Tjenesteutvalget ber om referatsak på følgende utfordringer:
 Økonomi Langenes skole, konsekvens.
 Hjemmetjenesten, konsekvens.

Vedtak/innstilling:

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2014
Behandling:
Orientering ved økonomisjef Ståle Øverland i forkant av møtet.
Til behandling forelå tjenesteutvalget innstilling:
1. Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2014 med endringer i driftsbudsjettet som
beskrevet i saksframlegget.
Som følge av utsettelse av sak om økt driftstilskudd til fysioterapi samt at man ikke har opprettet
psykologtilbud i skolen som vedtatt i økonomiplan, gir dette et handlingsrom på til sammen kr
310.000.
Kr 200.000 av disse overføres til ingeniørvesenet i 2014 med bakgrunn av budsjettvedtak om
forventet inntekt på kr 200.000 fra omklassifisering av offentlige vegstrekk til private er utsatt og får
ingen effekt i 2014. Kr 110.000 vil gjenstå i helseenheten til psykologstilling. Dette gjøres for å
unngå en større reduksjon av sommervedlikeholdet langs veger og offentlig eiendom.
Investeringsbudsjettet for 2014 økes med 2,4 mill. kroner til 34,365 mill. kroner knyttet til
egenkapitalinnskudd i KLP. Økningen finansieres ved bruk av disposisjonsfond.
2. Tjenesteutvalget ber om referatsak på følgende utfordringer:
Økonomi Langenes skole, konsekvens.
Hjemmetjenesten, konsekvens.
Repr. Berge (V) fremmet forslag likelydende rådmannens forslag:
1. Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2014 med endringer i driftsbudsjettet som
beskrevet i saksframlegget.
2. Investeringsbudsjettet for 2014 økes med 2,4 mill. kroner til 34,365 mill. kroner knyttet til
egenkapitalinnskudd i KLP. Økningen finansieres ved bruk av disposisjonsfond.
Rådmannen la i møtet frem nytt forslag til punkt 3:

3. Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere mellom budsjettpostene; sentraladministrasjonen,
administrasjonsavdelingen og arealenheten i 2014, dersom dette skulle være nødvendig for å nå de
målsettingene som er satt i økonomiplanen, saken om effektivisering av administrasjonen og denne
saken.
Votering
Det ble votert i følgende rekkefølge

 Tjenesteutvalgets innstilling satt opp mot Venstre sitt forslag. Tjenesteutvalgets innstiling
vedtatt med 5 (H. FRP, KRF) mot 2 stemmer (AP, V)
 Rådmannens forslag til nytt punkt 3 falt med 2 (FRP, KRF) mot 5 stemmer (AP, V, H)

Innstilling:
1. Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2014 med endringer i driftsbudsjettet
som beskrevet i saksframlegget.
2. Som følge av utsettelse av sak om økt driftstilskudd til fysioterapi samt at man ikke har
opprettet psykologtilbud i skolen som vedtatt i økonomiplan, gir dette et handlingsrom på til
sammen kr 310.000.
Kr 200.000 av disse overføres til ingeniørvesenet i 2014 med bakgrunn av budsjettvedtak om
forventet inntekt på kr 200.000 fra omklassifisering av offentlige vegstrekk til private er utsatt
og får ingen effekt i 2014. Kr 110.000 vil gjenstå i helseenheten til psykologstilling. Dette gjøres
for å unngå en større reduksjon av sommervedlikeholdet langs veger og offentlig eiendom.
Investeringsbudsjettet for 2014 økes med 2,4 mill. kroner til 34,365 mill. kroner knyttet til
egenkapitalinnskudd i KLP. Økningen finansieres ved bruk av disposisjonsfond.
3. Tjenesteutvalget ber om referatsak på følgende utfordringer:
Økonomi Langenes skole, konsekvens.
Hjemmetjenesten, konsekvens.

PS 68/14 Fastsettelse av satser for tilskudd til ikke-kommunale barnehager for
2013
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar følgende satser for tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene i 2013:
Driftstilskudd, ordinære barnehager, små barn
Driftstilskudd, ordinære barnehager, store barn
Kapitaltilskudd, ordinære barnehager
Driftstilskudd, familiebarnehager, små barn
Driftstilskudd, familiebarnehager, store barn
Kapitaltilskudd, familiebarnehager

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2014

174 182
83 910
7 500
142 700
109 000
11 600

Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Kommunestyret vedtar følgende satser for tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene i 2013:
Driftstilskudd, ordinære barnehager, små barn
Driftstilskudd, ordinære barnehager, store barn
Kapitaltilskudd, ordinære barnehager
Driftstilskudd, familiebarnehager, små barn
Driftstilskudd, familiebarnehager, store barn
Kapitaltilskudd, familiebarnehager

174 182
83 910
7 500
142 700
109 000
11 600

PS 69/14 Fastsettelse av satser for finansiering av ikke-kommunale barnehager i
2014
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar følgende satser for tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene i 2014:
Driftstilskudd, ordinære barnehager, små barn
Driftstilskudd, ordinære barnehager, store barn
Kapitaltilskudd, ordinære barnehager
Driftstilskudd, familiebarnehager, små barn
Driftstilskudd, familiebarnehager, store barn
Kapitaltilskudd, familiebarnehager

183 811
88 893
9 100
148 200
113 200
12 000

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Kommunestyret vedtar følgende satser for tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene i
2014:
Driftstilskudd, ordinære barnehager, små barn
Driftstilskudd, ordinære barnehager, store barn
Kapitaltilskudd, ordinære barnehager
Driftstilskudd, familiebarnehager, små barn
Driftstilskudd, familiebarnehager, store barn
Kapitaltilskudd, familiebarnehager

183 811
88 893
9 100
148 200
113 200
12 000

PS 70/14 Sluttbehandling av planprogram for kommunedelplan E39 Volleberg Døle bru
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune vedtar planprogrammet for kommunedelplan for E39 Volleberg – Døle bru med
følgende endringer:
 Planprogrammet endres i tråd med saksutredningens punkt «Endringer av planprogram».
 Krysset i Søgne vest plasseres ved Lindelia. Veitraseen gjennom Dahl og kryss ved Eikestøl
tas ikke med i de videre utredningene. Planprogrammet tilpasses i tråd med saksfremlegget.
 Søgne kommune vil fortsatt påpeke viktigheten av grundige utredninger av virkningene ved
ulike traseer og kryssplasseringer på eksisterende veisystem i kommunen.

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2014
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune vedtar planprogrammet for kommunedelplan for E39 Volleberg – Døle bru med
følgende endringer:
 Planprogrammet endres i tråd med saksutredningens punkt «Endringer av planprogram».
 Krysset i Søgne vest plasseres ved Lindelia. Veitraseen gjennom Dahl og kryss ved Eikestøl
tas ikke med i de videre utredningene. Planprogrammet tilpasses i tråd med saksfremlegget.
 Søgne kommune vil fortsatt påpeke viktigheten av grundige utredninger av virkningene ved
ulike traseer og kryssplasseringer på eksisterende veisystem i kommunen.
Ordfører Åse Severinsen (H) fremmet forslag:
Den oransje linjen tas bort fra planprogrammet.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge
 Høyres forslag enstemmig vedtatt
 Rådmannens forslag, kulepunkt 2 vedtatt med 5 (H, FRP, KRF) mot 2 (AP, V) stemmer
 Rådmannens forslag, kulepunkt 3 enstemmig vedtatt

Innstilling:
Søgne kommune vedtar planprogrammet for kommunedelplan for E39 Volleberg – Døle bru
med følgende endringer:


Den oransje linjen tas bort fra planprogrammet.

 Krysset i Søgne vest plasseres ved Lindelia. Veitraseen gjennom Dahl og kryss ved
Eikestøl tas ikke med i de videre utredningene. Planprogrammet tilpasses i tråd med
saksfremlegget.
 Søgne kommune vil fortsatt påpeke viktigheten av grundige utredninger av virkningene
ved ulike traseer og kryssplasseringer på eksisterende veisystem i kommunen.

PS 71/14 Fremtidig kommunereform - lokal prosess

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Formannskapet slutter seg til framlagt forslag til lokal prosess for arbeid med fremtidig
kommunereform.
2. Mandatet for arbeidet som skal fremlegges for felles formannskapsmøte i Knutepunkt
Sørlandet 3. september må ha rom for tilpasning og justering i forhold til hvorledes
reformen utvikler seg nasjonalt.
3. Viktige momenter er knutepunktregionen som felles bo-, arbeid- og serviceregion (BAS),
samt at regionens sentrale rolle for Agder og nasjonalt, ivaretas på en god måte i arbeidet
med aktuelle modeller for struktur- og oppgavefordeling.

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2014
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.

1. Formannskapet slutter seg til framlagt forslag til lokal prosess for arbeid med fremtidig
kommunereform.
2. Mandatet for arbeidet som skal fremlegges for felles formannskapsmøte i Knutepunkt
Sørlandet 3. september må ha rom for tilpasning og justering i forhold til hvorledes
reformen utvikler seg nasjonalt.
3. Viktige momenter er knutepunktregionen som felles bo-, arbeid- og serviceregion (BAS),
samt at regionens sentrale rolle for Agder og nasjonalt, ivaretas på en god måte i
arbeidet med aktuelle modeller for struktur- og oppgavefordeling.
Repr. Andresen (H) fremmet forslag:

1. Formannskapet slutter seg i hovedsak framlagt forslag til lokal prosess for arbeid med
fremtidig kommunereform.
2. Som rådmannens
3. Viktige momenter er blant andre knutepunktregionen som felles bo-, arbeid- og serviceregion
(BAS), samt at regionens sentrale rolle for Agder og nasjonalt, ivaretas på en god måte i
arbeidet med aktuelle modeller for struktur.
4. Prosessen må få en god, solid og bred folkelig samt politisk forankring. Det må ikke utvikle
se til en prosess dominert av andre aktører
Repr. Kjelland Larsen (AP) fremmet forslag:

I tillegg til dette vil vi også parallelt vurdere andre arbeidsmodeller enn det det legges opp til her.
Repr. Kjelland Larsen (AP) trakk forslaget, men ba om at forslaget protokollføres.
Repr. Eikeland (FRP) fremmet forslag:
Saken om fremtidig kommunereform - lokal prosess behandles endelig i kommunestyret 19.06.14.
Votering
 Rådmannens forslag satt opp Høyre sitt forslag. Høyre sitt forslag enstemmig vedtatt.

 FRP sitt forslag enstemmig vedtatt.
Innstilling:
1. Formannskapet slutter seg i hovedsak framlagt forslag til lokal prosess for arbeid
med fremtidig kommunereform.
2. Mandatet for arbeidet som skal fremlegges for felles formannskapsmøte i Knutepunkt
Sørlandet 3. september må ha rom for tilpasning og justering i forhold til hvorledes
reformen utvikler seg nasjonalt.
3. Viktige momenter er blant andre knutepunktregionen som felles bo-, arbeid- og
serviceregion (BAS), samt at regionens sentrale rolle for Agder og nasjonalt, ivaretas
på en god måte i arbeidet med aktuelle modeller for struktur.
4. Prosessen må få en god, solid og bred folkelig samt politisk forankring. Det må ikke
utvikle se til en prosess dominert av andre aktører
Vedtak:
Saken om fremtidig kommunereform - lokal prosess behandles endelig i kommunestyret 19.06.14.

PS 72/14 Strategisk Næringsplan for Kristiansandsregionen - høringsforslag
Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til Strategisk Næringsplan for Kristiansandsregionen med tilhørende vedlegg legges ut til
offentlig ettersyn.

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtak.

Vedtak:
Forslag til Strategisk Næringsplan for Kristiansandsregionen med tilhørende vedlegg legges ut til offentlig
ettersyn.

PS 73/14 Søknad om reduksjon i eiendomsskatten for GB 21/8 "Døbla" i NyHellesund, Søgne
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet har ikke hjemmel til å endre eiendomsskatten for GB 21/8 i Søgne slik som
omsøkt. Med mindre eiendommens status endres, eller det vedtas ny alminnelig taksering i
kommunen, vil e-skattetaksten måtte bli stående i 10 år.

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2014

Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet har ikke hjemmel til å endre eiendomsskatten for GB 21/8 i Søgne slik som
omsøkt. Med mindre eiendommens status endres, eller det vedtas ny alminnelig taksering i
kommunen, vil e-skattetaksten måtte bli stående i 10 år.

PS 74/14 Omdisponering av investeringsmidler - Åros strandsti
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret omdisponerer fondsmidler (95407114) med kr. 211 000,- fra prosjekt
Rivenes med prosjektnummer 1754 til prosjekt Åros strandsti – etappe 2 med
prosjektnummer 1835.
2. Rehabilitering av Åros strandsti etappe 1 utsettes og kr. 200 000,- avsatt i budsjett for 2014 til
å rehabilitere etappe 1 overføres til etappe 2 med prosjektnummer 1835.

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Innstilling:
1. Kommunestyret omdisponerer fondsmidler (95407114) med kr. 211 000,- fra prosjekt
Rivenes med prosjektnummer 1754 til prosjekt Åros strandsti – etappe 2 med
prosjektnummer 1835.
2. Rehabilitering av Åros strandsti etappe 1 utsettes og kr. 200 000,- avsatt i budsjett for 2014
til å rehabilitere etappe 1 overføres til etappe 2 med prosjektnummer 1835.

PS 75/14 Statusrapport Hovedplan avløp - handlingsplan 2012-2016
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Formannskapet vedtar revidert handlingsplan for Hovedplan avløp og vannmiljø som vist i
tabell 1 i saksfremlegg.

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Formannskapet vedtar revidert handlingsplan for Hovedplan avløp og vannmiljø som vist i tabell 1 i
saksfremlegg.

PS 76/14 Nytt reservevannverk for Søgne kommune.
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar å fortsette utredningen av nytt reservevannverk for kommunen under
forutsetning at det oppnås avtale med grunneier.
Når det aktuelle området ved Heimernesan i Toftelands lier er utredet m.h.t. grunnvannskapasitet og
vannkvalitet forelegges saken på nytt kommunestyret før en eventuell prosjektering og bygging av
reservevannverket iverksettes.

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret vedtar å fortsette utredningen av nytt reservevannverk for kommunen under
forutsetning at det oppnås avtale med grunneier.
Når det aktuelle området ved Heimernesan i Toftelands lier er utredet m.h.t. grunnvannskapasitet og
vannkvalitet forelegges saken på nytt kommunestyret før en eventuell prosjektering og bygging av
reservevannverket iverksettes.

PS 77/14 Søgne kommunes innspill til fredningsforslag for Ny-Hellesund
kulturmiljø
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Søgne kommune vil tilrå at det vernede området innskrenkes som vist på kart.
2. Fylkeskommunen bes om å informere søkere dersom tiltak også er søknadspliktige etter planog bygningsloven.
3. I det videre arbeidet med forvaltningsplanen vil Søgne kommune påpeke viktigheten av at det
tilrettelegges for allmennheten i det vernede området.

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
1. Søgne kommune vil tilrå at det vernede området innskrenkes som vist på kart.
2. Fylkeskommunen bes om å informere søkere dersom tiltak også er søknadspliktige etter
plan- og bygningsloven.
3. I det videre arbeidet med forvaltningsplanen vil Søgne kommune påpeke viktigheten av
at det tilrettelegges for allmennheten i det vernede området.

PS 78/14 Utbygging av felles- og lekearealer på Tangvall
Rådmannens forslag til vedtak:
Nye utbygginger i området skal finansiere felles- og lekearealer på Tangvall, jfr. rekkefølgekrav i
reguleringsplan for Tangvall sentrum og reguleringsplan for rådhusområdet. Kommunen påtar seg
ansvaret for gjennomføringen av tiltakene. Rådmannen delegeres myndighet til å inngå
utbyggingsavtaler i tråd med saksframlegget.

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2014
Behandling:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Nye utbygginger i området skal finansiere felles- og lekearealer på Tangvall, jfr. rekkefølgekrav i
reguleringsplan for Tangvall sentrum og reguleringsplan for rådhusområdet. Kommunen påtar seg ansvaret
for gjennomføringen av tiltakene. Rådmannen delegeres myndighet til å inngå utbyggingsavtaler i tråd med
saksframlegget.

PS 79/14 Eventuelt 11.06.14

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2014
Behandling:
Repr. Løchen (H)
 Etterlyste status forkjørsvei på Årosveien
 Kommunalsjef teknisk: plan for hvor skilter ligger hos behandling hos Statens Vegvesen. Vil gi en
orientering i plan- og miljøutvalget 18.06.14
Repr. Eikeland (FRP)
 Minte om at sommerfullmakt til rådmannen må behandles i neste kommunestyret
Møte lukket i henhold til kommuneloven § 31.Møteoffentlighet - 2 et folkevalgt organ skal vedta å lukke et
møte når det foreligger lovbestemt taushetsplikt.

PS 80/14 Kjøp av forsvarsbunker på Åros - gnr 20 bnr 134
Rådmannens forslag til vedtak:
Kjøp av eiendom gnr. 20 bnr 134 – forsvarsbunker på Åros innenfor budsjett på 1.8 mill +
omkostninger.

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2014

Behandling:
Opprinnelig var saksfremlegget unntatt offentlighet. Da budrunden var over ble saksfremmelegget offentlig.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kjøp av eiendom gnr. 20 bnr 134 – forsvarsbunker på Åros innenfor budsjett på 1.8 mill +
omkostninger.

