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Av 7 medlemmer var 7 medlemmer til stede. Sakskart omfattet sak PS 81/14-PS 91/14. Sak PS
91/14 ble ettersendt 25.08.14. Søker ba i e-post av 26.08.14 om at sak 86/14 trukkes fra sakskartet,
og saken ble derfor ikke behandlet. For øvrig ingen merknader til innkalling eller sakskart datert
20.08.14.
Endringer i saksliste
 PS 91/14 Kommunedelplan E 39 - Ytre ringvei Vige - Volleberg - høringsuttalelse fra Søgne
kommune behandlet før PS 90/14 Eventuelt.
Repr. Jack Andersen (H) innvilget permisjon før behandlingen av sak PS 90/14 Eventuelt
Repr. Kleivset (KRF) innvilget permisjon før møtet ble lukket i sak PS 90/14 Eventuelt.
Program
 Kl 09.00-11.00: Orientering om Kjellandsheia v/. Plan- og miljøutvalget deltok på denne
orienteringen
 Kl 11.00-11.30: Behandling av saker
 Kl 11.00: Lunsj
 12.00-12.30: Behandling av saker
 Kl 12.40 –13.20: Orientering om høring og offentlig ettersyn av regional plan for
vannforvaltning i vannregionen Agder 2016-2021 og regionalt tiltaksprogram for
vannregionen Agder ved vannområdeutvalget
 Ca 13.30 - : Behandling av saker fortsatte

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

Saksnr

Innhold

PS 81/14

Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet 11.06.14

PS 82/14

Referatsaker 27.08.14

RS 24/14

Praktiske endringer etter ny tobakkskadelov fra 1. juli 2014

RS 25/14

Avslag på søknad - forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år

RS 26/14

Kunngjøring av oppstart av arbeid med endring (mindre justeringer) av
regional plan for senterstruktur og handel og høring av planprogram i
Aust-Agder fylkeskommune. Kopi av brev til Knutepunkt Sørlandet

PS 83/14

Foreløpige rammer for arbeidet med økonomiplan 2015-2018

PS 84/14

Interkommunalt samarbeid om Barnevernstjeneste og PPT Utgiftsfordeling

PS 85/14

Innsparingskrav - nedlegging/omklassifisering av veger - 2. gangs
behandling

PS 86/14

Oversendelse av planprogram til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

PS 87/14

Kommunedelplan for Tangvall - vedtak av planprogram

PS 88/14

Søknad om forhåndstilsagn til kjøp av del av kommunal grunn GB
23/103 i Høllen

PS 89/14

Avtale om opparbeidelse av nytt parkeringsareal til bruk
arrangementer ved Søgne hovedkirke

PS 90/14

Eventuelt 27.08.14

PS 91/14

Kommunedelplan E 39 - Ytre ringvei Vige - Volleberg høringsuttalelse fra Søgne kommune

U.off.

PS 81/14 Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet 11.06.14
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 11.06.14.

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.08.2014
Behandling:
Feil i partilhørighet på side 6 i protokollen, partitilhørighet (SV) rettes til (V). For øvrig ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 11.06.14 med endringer fremkommet i møtet.

PS 82/14 Referatsaker 27.08.14
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.08.2014
Behandling:
Ingen merknader

Vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

RS 24/14 Praktiske endringer etter ny tobakkskadelov fra 1. juli 2014 2012/184
RS 25/14 Avslag på søknad - forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år
2014/1423
RS 26/14 Kunngjøring av oppstart av arbeid med endring (mindre justeringer)
av regional plan for senterstruktur og handel og høring av planprogram i AustAgder fylkeskommune. 2014/22
PS 83/14 Foreløpige rammer for arbeidet med økonomiplan 2015-2018
Rådmannens forslag til vedtak:
I utarbeidelsen av rådmannens forslag legges følgende til grunn:
1.

Statistisk sentralbyrås middelalternativ brukes som anslag på befolkningsvekst.

2.

Frie inntekter budsjetteres i tråd med anslag fra KS og Telemarksforskning.

3.

Det legges ikke opp til endringer i eiendomsskatten.

4.

Det tas sikte på et netto driftsresultat på minimum 5 mill. kroner i 2015, og at dette økes opp
mot 3 prosent over tid.

5.

Enhetenes budsjetter for 2015:
- Forslag fra enhetene om økte rammer vurderes restriktivt, og bare endringer som vurderes
som helt nødvendige innarbeides i rådmannens forslag.
- Det legges til grunn en generell økning av gebyrer og avgifter på nivå med deflatoren som
publiseres i statsbudsjettet.

6.

Konsekvenser av befolkningsframskrivningene innarbeides så langt som mulig i
økonomiplanen 2015-2018, både på inntekts- og utgiftssiden.

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.08.2014
Behandling:
Saken var på dette tidspunktet kun til orientering, og skal først behandles i neste formannskap..

PS 84/14 Interkommunalt samarbeid om Barnevernstjeneste og PPT Utgiftsfordeling
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Utgiftsfordelingen mellom Søgne og Songdalen kommuner for felles barnevernstjeneste og
PP-tjeneste vedtatt i Samarbeidsmøtet 12. juli 2010, og referert under saksutredningen,
godkjennes for Søgne kommunes vedkommende.
2. Rådmannen får fullmakt til å avtale med Songdalen kommune eventuelle framtidige
endringer i kostnadsfordelingen. Endringer skal rapporteres til formannskapet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.08.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Utgiftsfordelingen mellom Søgne og Songdalen kommuner for felles barnevernstjeneste og PPtjeneste vedtatt i Samarbeidsmøtet 12. juli 2010, og referert under saksutredningen, godkjennes for
Søgne kommunes vedkommende.
2. Rådmannen får fullmakt til å avtale med Songdalen kommune eventuelle framtidige endringer i
kostnadsfordelingen. Endringer skal rapporteres til formannskapet.

PS 85/14 Innsparingskrav - nedlegging / omklassifisering av veger - 2 gangs
behandling

Rådmannens forslag til vedtak:

I den videre saksbehandling vedrørende nedlegging av kommunal drift av veger legges følgende til
grunn:
”Kommunen kan gjøre vedtak om omklassifisering av kommunal veg til privat veg når en eller flere av
følgende forutsetninger er til stede:
1. Endeveger som betjener et befolkningsgrunnlag på 4 eller færre helårs boliger og som ikke
betjener offentlige anlegg og bygninger eller andre områder av allmenn interesse.
2. Korte endeveger i bebygde områder, uansett antall boliger og som ikke betjener offentlige anlegg
og bygninger eller andre områder av allmenn interesse.
3. Endeveger hvor det ikke er tilfredsstillende snumuligheter.
4. Adkomstveg til industribedrift, gårdsbruk, eller annen privat næringsvirksomhet.
5. Veg som vesentlig benyttes til fremdrift av skogsvirke, eller som jordbruksveg.
6. Veg som tjener som avkjørsel til enkelthus eller blokker i borettslag.
7. Veg som benyttes som adkomst til hytte- eller fritidsbebyggelse.
Som grunnprinsipp skal kommunen beholde eiendomsretten til vegarealet. Men det skal i hver enkel sak
vurderes om eiendomsrett eller bruksrett til veggrunn, grøfter samt innretninger som anses nødvendig av
trafikksikkerhetsmessige og vedlikeholdsmessige grunner, skal overdras vederlagsfritt fra kommunen fri for
heftelser.»

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.08.2014
Behandling:
Formannskapet fattet enstemmig utsettelsesforslag:

Vedtak:
Behandling av saken utsettes og tas opp i senere møtet

PS 86/14 Kommunedelplan for Tangvall - vedtak av planprogram
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet innstiller til kommunestyret at planprogram for kommunedelplan for Tangvall vedtas
med følgende endringer:
1. Kulturlandskap tilføyes i kolonnen for landbruk i tabellen over tema som skal
konsekvensutredes.
2. Innledningen til kapittel 2. Premisser for planarbeidet suppleres med følgende avsnitt:
Det vil i planarbeidet bli lagt vekt på fortetting og transformering av eksisterende bebygde
områder. Elva med kantsone skal ivaretas og det er et mål å knytte elva tettere til sentrum som et
natur- og turområde.

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.08.2014

Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Formannskapet innstiller til kommunestyret at planprogram for kommunedelplan for Tangvall vedtas med
følgende endringer:
1. Kulturlandskap tilføyes i kolonnen for landbruk i tabellen over tema som skal konsekvensutredes.
2. Innledningen til kapittel 2. Premisser for planarbeidet suppleres med følgende avsnitt:
«Det vil i planarbeidet bli lagt vekt på fortetting og transformering av eksisterende bebygde
områder. Elva med kantsone skal ivaretas og det er et mål å knytte elva tettere til sentrum som et
natur- og turområde».

PS 87/14 Oversendelse av planprogram til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet
Rådmannens forslag til vedtak:
 Vedlagte brev oversendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet sammen med
planprogrammet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.08.2014
Behandling:
Rådmannens forslag med endringer fremkommet i møtet vedtatt med 5 mot 2 (V, AP) stemmer. Oppdatert
brev vil bli tilgengelig for kommunestyret i møtet 28.08.14.

Innstilling:
Vedlagte brev, med endringer fremkommet i møtet oversendes til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet sammen med planprogrammet.

PS 88/14 Søknad om forhåndstilsagn til kjøp av del av kommunal grunn GB
23/103 i Høllen
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet finner ikke å kunne innvilge søknad av 17.07.2014 fra Arne
Fardal om forhåndstilsagn til kjøp av del av GB 23/103 i Høllen.

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.08.2014
Behandling:
Søker ba i e-post av 26.08.14 om at saken trekkes fra sakskartet, og saken ble derfor ikke behandlet.

PS 89/14 Avtale om opparbeidelse av nytt parkeringsareal til bruk
arrangementer ved Søgne hovedkirke
Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til avtale av 28.07.2014 mellom Søgne Ungdomslag og Søgne kommune om
opparbeidelse av parkeringsplass og parkering ved Heimklang på Lunde, godkjennes.

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.08.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Forslag til avtale av 28.07.2014 mellom Søgne Ungdomslag og Søgne kommune om opparbeidelse av
parkeringsplass og parkering ved Heimklang på Lunde, godkjennes.

PS 90/14 Eventuelt 27.08.14

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.08.2014
Behandling:
Repr. Andersen (H) innvilget permisjon.
Ordfører Severinsen (H):
 Orienterte om eierskapskonferanse i Agder Energi. Informasjon sendes medlemmene i formannskapet
på e-post.
Det ble satt ned et forhandlingsutvalg for lønn til rådmann bestående av Solveig Kjelland Larsen (AP), Helge
Andresen (H) og Torfinn Kleivset (KRF).
Repr. Løchen (H)
 Etterlyste status forkjørsvei på Åros – Kommunalsjef Tofte: Saken ligger til godkjenning hos statens
vegvesen
 Salg av tomter på Åros – Saken vil forhåpentligvis bli behandlet i løpet av høsten
 Mulig med datobestemmelse på 5 knopsregelen i Høllen – Rådmann Holum: Administrasjonen vil se
på saken
Rådmann Holum orienterte om:
 henvendelse fra prosjektet «Verdens største fyrverkeri» om et evt. samarbeid
 retningslinjer for privat leie av biblioteket
 stauts i sak om regulering av skytebane og prosess med skytterlaget
 sak ang nedsettelse av vannavgift
 sak om turnus og røde dager
Orientering om reguleringsplan Høllen Vest industriområde ved Fagleder Terje Nuland
Orientering om videre prosess for bruk «bunkerstomten», ved kommunalsjef Torkjell Tofte

Repr. Kleivset (KRF) innvilget permisjon.
Møtet lukket iht. kommuneloven § 31.3. Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det skal behandle
en sak som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold.

PS 91/14 Kommunedelplan E 39 - Ytre ringvei Vige - Volleberg - høringsuttalelse
fra Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Dersom det skulle oppstå problemer med fremdriften av planen i Kristiansand, bør det legges inn en
mulighet for å videreføre kommunedelplanen i to kommunedelplaner – en fra Vige til Breimyr og en
fra Breimyr til Volleberg.

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.08.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Dersom det skulle oppstå problemer med fremdriften av planen i Kristiansand, bør det legges inn en mulighet
for å videreføre kommunedelplanen i to kommunedelplaner – en fra Vige til Breimyr og en fra Breimyr til
Volleberg.

