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Av 7 medlemmer var 7 medlemmer til stede. Repr. Kjelland Larsen (AP) påpekte at det av
innkallingen var noe uklart om fellesmøtet skulle være i Songdalen eller Søgne. Forøvrig ingen
merknader til innkalling eller sakskart datert 11.09.14. Sakskartet omfattet PS 92/14- PS105/14 Sak
PS 105/14 ettersendt 15.09.14.
Program
Kl. 09.00-11.30: behandling av oppsatte saker
Kl. 11.30: Lunsj
Kl 12. 00 – 15.00 Fellesmøte med formannskapet i Songdalen kommune.


Skolebruksplan VGS – Søgne VGS



Samferdsel - orientering om fremdrift og organisering av:



Kommunereform

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

PS 92/14

Godkjenning av protokoll fra møte 27.08.14

PS 93/14

Foreløpige rammer for arbeidet med økonomiplan 2015-18

PS 94/14

Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017

PS 95/14

"Fra leie til eie". Boligtiltak til rusavhengige i en rehabiliteringsprosess

PS 96/14

Anmodning om opprettelse av ny sak og ny behandling av Åpen
barnehage

PS 97/14

Sak ang søknad fra Spiren barnehage

PS 98/14

Anmodning om opsjonsplasser for statlige mottak for asylsøkere,
fordelt på 5 kommuner i Knutepunkt Sørlandet

PS 99/14

Felles legevakt for Songdalen og Søgne kommuner - samarbeid videre

PS 100/14

KS deltagelse i regionale og lokale prosesser om ny kommunereform

PS 101/14

Utbygging av felles- og lekearealer på Tangvall

PS 102/14

Kjøp av ***** ***** ***** *****

PS 103/14

Eventuelt 17.09.14

PS 104/14

Godkjenning av intensjonsavtale - Reservevannverk, Heimernesan,
Toftelandslier.

PS 105/14

Til fellesmøtet mellom Songdalen og Søgne kommuner Høringsuttalelse til "Skolebruksplan frem mot 2030»

PS 92/14 Godkjenning av protokoll fra møte 27.08.14
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 27.08.14

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.09.2014
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 27.08.14

U.off.

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

PS 93/14 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 tas i utgangspunktet sikte på at pleie og omsorg og skolene i 2015 som et minimum
må håndtere kostnader knyttet til befolkningsvekst innenfor en videreføring av rammene i
gjeldende økonomiplan.

-

Det tas sikte på å redusere rammen til barnehageenheten som følge av redusert behov for
barnehageplasser.

-

Det legges til grunn en generell økning av gebyrer og avgifter på nivå med deflatoren som
publiseres i statsbudsjettet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.09.2014
Behandling:
Orientering ved økonomisjef Ståle Øverland i forkant av behandlingen.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
I utarbeidelsen av rådmannens forslag legges følgende til grunn:
1.
2.
3.
4.

Statistisk sentralbyrås middelalternativ brukes som anslag på befolkningsvekst.
Frie inntekter budsjetteres i tråd med anslag fra KS og Telemarksforskning.
Det legges ikke opp til endringer i eiendomsskatten.
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 tas i utgangspunktet sikte på at pleie og omsorg og skolene i 2015 som et minimum må
håndtere kostnader knyttet til befolkningsvekst innenfor en videreføring av rammene i
gjeldende økonomiplan.
 Det tas sikte på å redusere rammen til barnehageenheten som følge av redusert behov for
barnehageplasser.
 Det legges til grunn en generell økning av gebyrer og avgifter på nivå med deflatoren som
publiseres i statsbudsjettet.
Repr. Andresen (H) fremmet forslag til nytt punkt 3:


Kommunestyret vil vurdere endringer av eiendomsskatten. En vil komme tilbake til denne delen ved
den endelige budsjettbehandlingen herunder dekning

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Punkt 1, 2, 4 og 5 i rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt
 Punkt 3 i rådmannens forslag til vedtak satt opp mot Høyre sitt forslag til punkt 3. Høyres forslag
vedtatt med 4 (H) mot 3 (AP, V, KRF) stemmer.

Innstilling:
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. Kommunestyret vil vurdere endringer av eiendomsskatten. En vil komme tilbake til denne
delen ved den endelige budsjettbehandlingen herunder dekning
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 tas i utgangspunktet sikte på at pleie og omsorg og skolene i 2015 som et minimum
må håndtere kostnader knyttet til befolkningsvekst innenfor en videreføring av
rammene i gjeldende økonomiplan.
 Det tas sikte på å redusere rammen til barnehageenheten som følge av redusert behov
for barnehageplasser.
 Det legges til grunn en generell økning av gebyrer og avgifter på nivå med deflatoren
som publiseres i statsbudsjettet.

PS 94/14 Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017
Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 10.09.2014
Behandling:
Innspill fra eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne fulgte saken.
Plan og miljøutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017 vedtas.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.09.2014
Behandling:
Prosjektleder for 0-visjon Tonje Moen svarte på spørsmål om Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 for Søgne
kommune i forkant av behandlingene
Innspill fra eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne fulgte saken.

Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017 vedtas.
Repr. Andresen (H) fremmet forslag:
Hovedlinjene i trafikksikkerhetsplanen for Søgne legges til grunn for trafikksikkerhet for Søgne 2014-2017.
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak satt opp mot Høyres forslag til vedtak. Høyres forslag enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Hovedlinjene i trafikksikkerhetsplanen for Søgne legges til grunn for trafikksikkerhet for Søgne 20142017.

PS 95/14 "Fra leie til eie". Boligtiltak til rusavhengige i en rehabiliteringsprosess
Rådmannens forslag til vedtak:
Tiltak nr 4.8.7 i kommunens rusplan iverksettes i prosjekts form slik det er beskrevet i saken, såfremt
kommunen ytes tilskudd det er søkt om.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 10.09.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt:

Vedtak:
Tiltak nr 4.8.7 i kommunens rusplan iverksettes i prosjekts form slik det er beskrevet i saken, såfremt
kommunen ytes tilskudd det er søkt om.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.09.2014
Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Tiltak nr 4.8.7 i kommunens rusplan iverksettes i prosjekts form slik det er beskrevet i saken, såfremt
kommunen ytes tilskudd det er søkt om.

PS 96/14 Anmodning om opprettelse av ny sak og ny behandling av Åpen
barnehage

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret opprettholder vedtaket fra desember 2013.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 10.09.2014
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret opprettholder vedtaket fra desember 2013.
Det ble påpekt at ikke alle vedlegg var vedlagt i saken.
Repr. Bakke (AP) foreslo følgende tilleggsforslag:
Tjenesteutvalget ber foreldrene selv organisere tilbudet Åpen barnehage.

Votering:
Forslag til innstilling med tillegg fra AP enstemmig vedtatt.

Innstilling:



Kommunestyret opprettholder vedtaket fra desember 2013.
Tjenesteutvalget ber foreldrene selv organisere tilbudet Åpen barnehage

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.09.2014
Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling:



Kommunestyret opprettholder vedtaket fra desember 2013.
Kommunestyret ber foreldrene selv organisere tilbudet Åpen barnehage

PS 97/14 Sak ang søknad fra Spiren barnehage
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret opprettholder tidligere vedtak for barnehageutbygging. Søknad om å flytte 18
barnehageplasser innvilges ikke.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 10.09.2014
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret opprettholder tidligere vedtak for barnehageutbygging. Søknad om å flytte 18
barnehageplasser innvilges ikke.

Det ble fremmet fellesforslag fra FRP og KRF:
Søgne kommune er positive til at det etableres en sentrumsnær barnehage på Tangvall. Kommunen er videre
positiv til at Spiren samler sine avdelinger og i tillegg utvider med 18 plasser ettersom de overtar en allerede
eksisterende barnehage, og anbefaler derfor en husbank-søknad.
Repr. Oscar Lohne (H) fremmet følgende forslag:
1. Tjenesteutvalget er innstilt på etablering av barnehage sentralt plassert på Tangvall. Plassering på
«svømehalltomta i.h.ht. en reguleringsplan vil etter utvalgets vurdering være et egnet sted.
2. Kommunestyret opprettholder tidligere vedtak for barnehageutbygging. Søknad om å flytte 18
barnehageplasser innvilges ikke.
3. Dersom reguleringsplanen for Svømmehalltomta omfatter barnehage er tjenesteutvalget innstilt på at
Spirens (Oasens) barnehager i Søgne flyttes dit.
Saksbehandler opplyste at legalitetsspørsmål i forhold til saken sjekkes før videre behandling av saken.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Fellesforslaget fra Frp og KrF falt med 6 mot 3 stemmer (Frp og Krf).
 Rådmannens forslag ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer (Frp og Krf)
 Tilleggsforslag pkt. 1 i forslaget fra Høyre ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer (SP, SV, Ap)
 Tilleggsforslag pkt. 3 i forslaget fra Høyre ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. (SP, SV, AP.

Innstilling:
1. Kommunestyret opprettholder tidligere vedtak for barnehageutbygging. Søknad om å flytte 18
barnehageplasser innvilges ikke.
2. Tjenesteutvalget er innstilt på etablering av barnehage sentralt plassert på Tangvall. Plassering på
«svømehalltomta i.h.ht. en reguleringsplan vil etter utvalgets vurdering være et egnet sted.
3. Dersom reguleringsplanen for Svømmehalltomta omfatter barnehage er tjenesteutvalget innstilt på at
Spirens (Oasens) barnehager i Søgne flyttes dit.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.09.2014
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
1. Kommunestyret opprettholder tidligere vedtak for barnehageutbygging. Søknad om å flytte 18
barnehageplasser innvilges ikke.
2. Kommunestyret er innstilt på etablering av barnehage sentralt plassert på Tangvall. Plassering på
«svømehalltomta i.h.ht. en reguleringsplan vil etter utvalgets vurdering være et egnet sted.
3. Dersom reguleringsplanen for Svømmehalltomta omfatter barnehage er tjenesteutvalget innstilt på at
Spirens (Oasens) barnehager i Søgne flyttes dit.
Repr. Kleivset (KRF) fremmet forslag likelydende fellesforslaget fra KRF og FRP fremmet i tjenesteutvalget:
Søgne kommune er positive til at det etableres en sentrumsnær barnehage på Tangvall. Kommunen er videre
positiv til at Spiren samler sine avdelinger og i tillegg utvider med 18 plasser ettersom de overtar en allerede
eksisterende barnehage, og anbefaler derfor en husbank-søknad.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:






KRF sitt forslag falt med 1 (KRF) mot 6 stemmer
Punkt 1 i tjenesteutvalget innstilling enstemmig vedtatt
Punkt 2 i tjenesteutvalget innstilling vedtatt med 5 mot 2 (AP, KRF)
Punkt 3 i tjenesteutvalget innstilling vedtatt med 5 mot 2 (AP, V)

Innstilling:
1. Kommunestyret opprettholder tidligere vedtak for barnehageutbygging. Søknad om å flytte 18
barnehageplasser innvilges ikke.
2. Kommunestyret er innstilt på etablering av barnehage sentralt plassert på Tangvall. Plassering
på «svømehalltomta i.h.ht. en reguleringsplan vil etter utvalgets vurdering være et egnet sted.
3. Dersom reguleringsplanen for Svømmehalltomta omfatter barnehage er tjenesteutvalget innstilt
på at Spirens (Oasens) barnehager i Søgne flyttes dit.

PS 98/14 Anmodning om opsjonsplasser for statlige mottak for asylsøkere,
fordelt på 5 kommuner i Knutepunkt Sørlandet
Rådmannens forslag til vedtak:
Dersom Knutepunktkommunene Songdalen, Vennesla, Søgne, Iveland og Kristiansand får tilslag på
innlevert tilbud om drift av statlig mottak for asylsøkere, inkludert krav fra UDI om opsjonsplasser,
fordeles opsjonsplassene etter samme forhold som nåværende avtale.
Det betyr at Søgne kommune stiller 2 opsjonsplasser til disposisjon utover vedtaket om
å være vertskommune for 15 statlig mottaksplasser for asylsøkere

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 10.09.2014
Behandling:
Rådmannen endret sin innstilling til følgende i møtet (endringer i kursiv):
Dersom Knutepunktkommunene Songdalen, Vennesla, Søgne, Iveland og Kristiansand får tilslag på innlevert
tilbud om drift av statlig mottak for asylsøkere, inkludert krav fra UDI om opsjonsplasser, fordeles
opsjonsplassene etter samme forhold som nåværende avtale.
Det betyr at Søgne kommune stiller 2 + 2 opsjonsplasser til disposisjon utover vedtaket om
å være vertskommune for 15 statlig mottaksplasser for asylsøkere
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Dersom Knutepunktkommunene Songdalen, Vennesla, Søgne, Iveland og Kristiansand får tilslag på
innlevert tilbud om drift av statlig mottak for asylsøkere, inkludert krav fra UDI om opsjonsplasser,
fordeles opsjonsplassene etter samme forhold som nåværende avtale.
Det betyr at Søgne kommune stiller 2 + 2 opsjonsplasser til disposisjon utover vedtaket om
å være vertskommune for 15 statlig mottaksplasser for asylsøkere

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.09.2014

Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Dersom Knutepunktkommunene Songdalen, Vennesla, Søgne, Iveland og Kristiansand får tilslag på
innlevert tilbud om drift av statlig mottak for asylsøkere, inkludert krav fra UDI om opsjonsplasser,
fordeles opsjonsplassene etter samme forhold som nåværende avtale.
Det betyr at Søgne kommune stiller 2 + 2 opsjonsplasser til disposisjon utover vedtaket om
å være vertskommune for 15 statlig mottaksplasser for asylsøkere

PS 99/14 Felles legevakt for Songdalen og Søgne kommuner - samarbeid videre
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar konsulentrapporten til orientering, og forutsetter at legevaktsamarbeidet skjer
som før.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 10.09.2014
Behandling:
Det ble bedt om at saken og rapporten sendes som ref.sak til eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:


Formannskapet tar konsulentrapporten til orientering, og forutsetter at legevaktsamarbeidet
skjer som før.



Saken og rapporten sendes som ref.sak til eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.09.2014
Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:


Formannskapet tar konsulentrapporten til orientering, og forutsetter at legevaktsamarbeidet
skjer som før.



Saken og rapporten sendes som ref.sak til eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne.

PS 100/14 KS deltagelse i regionale og lokale prosesser om ny kommunereform

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Søgne kommune gir sin tilslutning til at KS deltar som faglig tilrettelegger og koordinator for
lokale/regionale prosesser i det kommunereformarbeidet regjeringen etter stortingsvedtak har
invitert kommunene til.
2. Det forutsettes at KS vil samordne sin rolle hensiktsmessig for kommunen både i forhold til
lokal prosess i regi av Knutepunkt Sørlandet og i forhold til rollene fylkesmennene i begge
Agderfylkene har fått i reformarbeidet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.09.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Søgne kommune gir sin tilslutning til at KS deltar som faglig tilrettelegger og koordinator for
lokale/regionale prosesser i det kommunereformarbeidet regjeringen etter stortingsvedtak har
invitert kommunene til.
2. Det forutsettes at KS vil samordne sin rolle hensiktsmessig for kommunen både i forhold til
lokal prosess i regi av Knutepunkt Sørlandet og i forhold til rollene fylkesmennene i begge
Agderfylkene har fått i reformarbeidet.

PS 101/14 Utbygging av felles- og lekearealer på Tangvall
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannen delegeres myndighet til å inngå utbyggingsavtaler i tråd med saksframlegget.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.09.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Rådmannen delegeres myndighet til å inngå utbyggingsavtaler i tråd med saksframlegget.

PS 102/14 Kjøp av ***** ***** ***** *****
PS 103/14 Eventuelt 17.09.14

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.09.2014
Behandling:
Kommunalsjef Torkjell Tofte orienterte om prosessen ang Kommunedelplan Tangvall – Monanjordet. Repr.
Andersen (H) erklært inhabil og fratrådte møtet.
Repr. Løchen (H)
 Ønsket tilbakemelding om status sesongbasert fartsgrense. Kommunalsjef Tofte orienterte
Andersen (H)
 Ønsket tilbakemelding om ønsket tilbakemelding ang forskuttering av midler til ballbinge på Tånevik.
Rådmannen orienterte
Berge (V)
 Ønsket tilbakemelding om status tidsbegrensning parkeringsplasser på Tangvall. Kommunalsjef Tofte
orienterte.

PS 104/14 Godkjenning av intensjonsavtale - Reservevannverk - Heimernesan Toftelandslier
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner intensjonsavtalen, datert 10.09.14, med Åsulv Tofteland,
Toftelandsveien 74, 4640 Søgne.
Avtalen gir kommunen rett til prøveboring, testing og eventuelt etablering av reservevannverk for
Søgne kommune på Heimernesan, Toftelandslier, GB 74/11.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.09.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet godkjenner intensjonsavtalen, datert 10.09.14, med Åsulv Tofteland, Toftelandsveien
74, 4640 Søgne.
Avtalen gir kommunen rett til prøveboring, testing og eventuelt etablering av reservevannverk for
Søgne kommune på Heimernesan, Toftelandslier, GB 74/11.

PS 105/14 Til fellesmøtet mellom Songdalen og Søgne kommuner Høringsuttalelse til "Skolebruksplan frem mot 2030".
Saksprotokoll i Formannskapet - 17.09.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatatt

Vedtak:
Søgne kommune avgir høringsuttalelse i tråd med saksfremlegget.

