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PS 106/14 Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet 17.09.14
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 17. september 2014.

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.10.2014
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 17. september 2014.

PS 107/14 Referatsaker formannskapet 22.10.14
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.10.2014
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet tar referatsaken til orientering.

RS 27/14 Nytt rundskriv (H- 8/14) til lov 15. juni 2001 nr 70 om fastsetting (
fastsetjing ) og endring av kommune- og fylkesgrenser ( inndelingslova ) 2014/83
PS 108/14 Tertialrapport for 2. tertial - Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Tertialrapporten for driftsbudsjettet tas til orientering.
2. Kommunestyret vedtar følgende justeringer i investeringsbudsjettet for 2014:
-

-

Udekket investeringsbeløp på 30 793 000 kroner finansieres med ubrukte lånemidler (økt
låneramme for 2014). Dette gjelder inndekning av underskudd i investeringsbudsjettet for
2013 på 21 793 000 kroner og økningen i anslåtte investeringer i 2014 opp mot revidert
budsjett 2014 på 9 mill. kroner.
Ubundet kapitalfond reduseres med 4 023 000 kroner knyttet til investeringer i
Stauslandsveien 118.
Budsjettet for startlån reduseres med 12 mill. kroner til 8 mill. kroner.

Investeringsprosjekter som ikke tidligere er budsjettert tas inn i økonomiplanen for 20152018.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 15.10.2014
Behandling:
Økonomisjef Ståle Øverland orienterte og svarte på spørsmål i forkant av behandlingen.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
1. Tertialrapporten for driftsbudsjettet tas til orientering.
2. Kommunestyret vedtar følgende justeringer i investeringsbudsjettet for 2014:
-

-

Udekket investeringsbeløp på 30 793 000 kroner finansieres med ubrukte lånemidler (økt
låneramme for 2014). Dette gjelder inndekning av underskudd i investeringsbudsjettet for 2013
på 21 793 000 kroner og økningen i anslåtte investeringer i 2014 opp mot revidert budsjett 2014
på 9 mill. kroner.
Ubundet kapitalfond reduseres med 4 023 000 kroner knyttet til investeringer i Stauslandsveien
118.
Budsjettet for startlån reduseres med 12 mill. kroner til 8 mill. kroner.

Investeringsprosjekter som ikke tidligere er budsjettert tas inn i økonomiplanen for 2015-2018.

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.10.2014
Behandling:
Økonomisjef Ståle Øverland orienterte og svarte på spørsmål i forkant av behandlingen.
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling:
1. Tertialrapporten for driftsbudsjettet tas til orientering.
2. Kommunestyret vedtar følgende justeringer i investeringsbudsjettet for 2014:
-

-

Udekket investeringsbeløp på 30 793 000 kroner finansieres med ubrukte lånemidler (økt
låneramme for 2014). Dette gjelder inndekning av underskudd i investeringsbudsjettet for 2013
på 21 793 000 kroner og økningen i anslåtte investeringer i 2014 opp mot revidert budsjett 2014
på 9 mill. kroner.
Ubundet kapitalfond reduseres med 4 023 000 kroner knyttet til investeringer i Stauslandsveien
118.
Budsjettet for startlån reduseres med 12 mill. kroner til 8 mill. kroner.

Investeringsprosjekter som ikke tidligere er budsjettert tas inn i økonomiplanen for 2015-2018.

PS 109/14 Utredning av skolestrukturen i Søgne - arealbehov
Rådmannens forslag til vedtak:
Prinsippene i gjeldende skoleplan/ skolestruktur opprettholdes. Lunde skole bygges ut til 3- parallell
barneskole.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 15.10.2014
Behandling:
Enhetsleder for Eiendom Ola Frøysland orienterte og svarte på spørsmål i forkant av behandlingen.
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Prinsippene i gjeldende skoleplan/ skolestruktur opprettholdes. Lunde skole bygges ut til 3- parallell
barneskole.

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.10.2014
Behandling:
Enhetsleder for Eiendom Ola Frøysland orienterte og svarte på spørsmål i forkant av behandlingen.
Tjenesteutvalgets innstiling enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Prinsippene i gjeldende skoleplan/ skolestruktur opprettholdes. Lunde skole bygges ut til 3- parallell
barneskole.

PS 110/14 Innsparingskrav - nedlegging/omklassifisering av veger - 3. 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 - 22.10.2014
Behandling:
Til behandling forelå 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.»
Repr. Løchen (H) fremmet forslag:
Formannskapet støtter rådmannens forslag med følgende unntak:
Veier som i dag har fast helårsbosetning utredes ikke i denne omgang. Opphører bosetningen utredes veien
med tanke på nedleggelse. Disse veiene gjennomgås hvert år for å sjekke status.

Votering:
Rådmannens forslag satt opp mot Høyres forslag til vedtak. Høyres forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet støtter rådmannens forslag med følgende unntak:
Veier som i dag har fast helårsbosetning utredes ikke i denne omgang. Opphører bosetningen utredes
veien med tanke på nedleggelse. Disse veiene gjennomgås hvert år for å sjekke status.

PS 111/14 Kommunale gebyrer 2015 - Vann, avløp, renovasjon, slamtømming,
havn/lager og parkering m.m.
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
1. Tilknytningsgebyr for vann for 2015 kr. 15.000 (uendret)
2. Tilknytningsgebyr for avløp for 2015 kr. 15.000 (uendret).
3. Årsgebyr vannforsyning:
abonnementsgebyr kr. 904 og forbruksgebyret kr. 5,54 pr m3 (uendret).
4. Årsgebyr avløp:
abonnementsgebyr kr. 1.983 og forbruksgebyret 12,31 kr. pr m3 (uendret)
5. ”Normalt” renovasjonsgebyr er fra Avfall Sør foreslått til kr. 3.140 (økes med kr. 4,- for
vanlige 120 liters dunker ift 2014). Gebyrer for renovasjonstjenester fastsettes med
utgangspunkt i vedlegg 1.
6. Gebyr for hytterenovasjon økes med 2 % til kr. 1.286,73
7. Slamrenovasjon: Gebyrer etter tabell 1 i saksframlegget.
8. Andre gebyrer tilknyttet vann, avløp:
 Gebyr for ikke å ha installert vannmåler: kr 100/måned (uendret)
 Målerleie tom 25 mm: kr 150 (uendret)
 Målerleie 26-50 mm: kr 200 (uendret)
 Målerleie 51-150 mm: ”leiepris etter avtale” (uendret)
 Oppmøte/stengning/plombering: kr 550 (uendret)
 Erstatning ødelagt måler (tom. 25 mm) pga. frostskade mv.: kr 300 + gebyr for
oppmøte dvs. kr. 850 til sammen (uendret)
 Brudd på hagevanningsrestriksjon: kr 500 (uendret)
 Åpning/stenging av vannledninger for entreprenører/rørlegger: 2.000 (endret +300,-)
 Anleggstilskudd økes med 3 % til kr. 29.068,- (endret)
9. Investeringer i 2015 innen for vann settes til kr 4,1 mill (Hovedplan vann)
10. Investeringer i 2015 innen for avløp settes til kr 4,8 mill (Hovedplan avløp)
11. Parkeringsavgift i Høllen:
 Timeavgift kr. 20 inkl. mva (endret +5,-)
12. Gebyr for sesongleien og vinterfortøyning i den kommunale småbåthavna endres ikke ift
2015. Priser vedr. vinteropplagsplass, sommeropplag, vakthold tilpasses den enhver tid
gjeldende prisliste for medlemmer i Høllen og Solta AL. Kommunale priser blir som følger:










Sesongleie 3,0 meter – 8.426,Sesongleie 3,5 meter – 9.827,Sesongleie 4,0 meter – 11.303,Vinterfortøyning 3,0 meter – 1.061,Vinterfortøyning 3,5 meter – 1.592,Vinterfortøyning 4,0 meter – 2.123,Ventelistegebyr – 441,Ventelistegebyr årlig – 0,Bytte av båtplass – 552,-

13. Leie av kommunal kai/havn/lager/parkering/strøm økes med 2,1 %:
 Årlig kaileie settes til kr. 1610,55/m og år.
 Døgnpris sporadiske anløp kommunale kaier – kr. 21,26/meter og døgn
 Leie lager/bod – 638,59/ m2 og år
 Leie parkeringsplass personbil kr. 1785,- pr år




Strøm via kommunal måler 1,57/kWh – ikke endret
Overstående priser reguleres etter KPI.

14. Gebyrer i tilknytning til kommunale veier, gater mv økes med 2,1 %:
 Forringelsesgebyr graving pr. oppmålt m2 (det faktureres min. 10 m2) – kr 136,81(endret)
 Forringelsesgebyr trenching/slissing mv pr. oppmålt meter (det faktureres min. 10 m)
– kr 136,81- (endret)
 Utleie kommunal grunn til riggplass, utsalg, container mv kr/m2/døgn – kr 11,23,(endret)
 Overstående priser reguleres etter KPI.
15. Gebyr for feiing settes til 342,10 (endret).
Til ovennevnte gebyrer tillegges merverdiavgift om ikke annet er spesifisert.

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.10.2014
Behandling:
Repr. Berge sitter i styret i Avfall sør. Han var inhabil i punkter ang renovasjon, og fratrådte møte under
behandling og votering av punkter knyttet til renovasjon. Ingen vara møtte, 6 representanter til stede under
votering av punkter knyttet til renovasjon
Repr. Kjelland Larsen (AP) sitter i styret i Tronstadvann vannverk IKS. Hun var inhabil i punkter ang vann,
og fratrådte møte under behandling og votering av punkter knyttet til vann. Ingen vara møtte, 6 representanter
til stede under votering av punkter knyttet til vann
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
1. Tilknytningsgebyr for vann for 2015 kr. 15.000 (uendret)
2. Tilknytningsgebyr for avløp for 2015 kr. 15.000 (uendret).
3. Årsgebyr vannforsyning:
 abonnementsgebyr kr. 904 og forbruksgebyret kr. 5,54 pr m3 (uendret).
4. Årsgebyr avløp:
 abonnementsgebyr kr. 1.983 og forbruksgebyret 12,31 kr. pr m3 (uendret)
5. ”Normalt” renovasjonsgebyr er fra Avfall Sør foreslått til kr. 3.140 (økes med kr. 4,- for
vanlige 120 liters dunker ift 2014). Gebyrer for renovasjonstjenester fastsettes med
utgangspunkt i vedlegg 1.
6. Gebyr for hytterenovasjon økes med 2 % til kr. 1.286,73
7. Slamrenovasjon: Gebyrer etter tabell 1 i saksframlegget.
8. Andre gebyrer tilknyttet vann, avløp:
 Gebyr for ikke å ha installert vannmåler: kr 100/måned (uendret)
 Målerleie tom 25 mm: kr 150 (uendret)
 Målerleie 26-50 mm: kr 200 (uendret)
 Målerleie 51-150 mm: ”leiepris etter avtale” (uendret)
 Oppmøte/stengning/plombering: kr 550 (uendret)
 Erstatning ødelagt måler (tom. 25 mm) pga. frostskade mv.: kr 300 + gebyr for
oppmøte dvs. kr. 850 til sammen (uendret)
 Brudd på hagevanningsrestriksjon: kr 500 (uendret)
 Åpning/stenging av vannledninger for entreprenører/rørlegger: 2.000 (endret +300,-)

 Anleggstilskudd økes med 3 % til kr. 29.068,- (endret)
9. Investeringer i 2015 innen for vann settes til kr 4,1 mill (Hovedplan vann)
10. Investeringer i 2015 innen for avløp settes til kr 4,8 mill (Hovedplan avløp)
11. Parkeringsavgift i Høllen:
 Timeavgift kr. 20 inkl. mva (endret +5,-)
12. Gebyr for sesongleien og vinterfortøyning i den kommunale småbåthavna endres ikke ift
2015. Priser vedr. vinteropplagsplass, sommeropplag, vakthold tilpasses den enhver tid
gjeldende prisliste for medlemmer i Høllen og Solta AL. Kommunale priser blir som følger:










Sesongleie 3,0 meter – 8.426,Sesongleie 3,5 meter – 9.827,Sesongleie 4,0 meter – 11.303,Vinterfortøyning 3,0 meter – 1.061,Vinterfortøyning 3,5 meter – 1.592,Vinterfortøyning 4,0 meter – 2.123,Ventelistegebyr – 441,Ventelistegebyr årlig – 0,Bytte av båtplass – 552,-

13. Leie av kommunal kai/havn/lager/parkering/strøm økes med 2,1 %:
 Årlig kaileie settes til kr. 1610,55/m og år.
 Døgnpris sporadiske anløp kommunale kaier – kr. 21,26/meter og døgn
 Leie lager/bod – 638,59/ m2 og år
 Leie parkeringsplass personbil kr. 1785,- pr år
 Strøm via kommunal måler 1,57/kWh – ikke endret
 Overstående priser reguleres etter KPI.
14. Gebyrer i tilknytning til kommunale veier, gater mv økes med 2,1 %:
 Forringelsesgebyr graving pr. oppmålt m2 (det faktureres min. 10 m2) – kr 136,81(endret)
 Forringelsesgebyr trenching/slissing mv pr. oppmålt meter (det faktureres min. 10 m)
– kr 136,81- (endret)
 Utleie kommunal grunn til riggplass, utsalg, container mv kr/m2/døgn – kr 11,23,(endret)
 Overstående priser reguleres etter KPI.
15. Gebyr for feiing settes til 342,10 (endret).
Til ovennevnte gebyrer tillegges merverdiavgift om ikke annet er spesifisert.

PS 112/14 Endring av planprogram for E 39 Volleberg - Døle bru
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune endrer planprogrammet i tråd med Statens vegvesens forslag.

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.10.2014

Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Søgne kommune endrer planprogrammet i tråd med Statens vegvesens forslag.

PS 113/14 Utredningen om kapellet i Ny-Hellesund
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret tar rapporten til orientering. Initiativtakerne bes komme tilbake med et
oppdatert forslag til finansieringsmodell for prosjektet. Det bes samtidig også om en nærmere
vurdering av prosjektet sett i forhold til arealdisponering og fredningsbestemmelsene i NyHellesund.
2. Kommunestyret tar rapporten til orientering. Det arbeides ikke videre med prosjektet.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 15.10.2014
Behandling:
Til behandling forelå to alternative forslag til vedtak fra rådmannen:
1. Kommunestyret tar rapporten til orientering. Initiativtakerne bes komme tilbake med et oppdatert
forslag til finansieringsmodell for prosjektet. Det bes samtidig også om en nærmere vurdering av
prosjektet sett i forhold til arealdisponering og fredningsbestemmelsene i Ny-Hellesund.
2. Kommunestyret tar rapporten til orientering. Det arbeides ikke videre med prosjektet.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Pkt. 1 fikk 3 stemmer (SP, AP, SV)
 Pkt. 2 fikk 7 stemmer (H, Frp, V)

Innstilling:
Kommunestyret tar rapporten til orientering. Det arbeides ikke videre med prosjektet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.10.2014
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
Kommunestyret tar rapporten til orientering.
Repr. Andresen (H) fremmet forslag:
1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.
2. Angjeldende område på kapell øya, er et svært populært og meget intensivt benyttet friområde. Det er
ikke ønskelig med anleggelse av bygg og anlegg her ut over det som er nødvendig for allmenne
friluftsaktiviteter. Kommunestyret kan drfort ikke gå inn for plassering av kapell på Kapelløya ved
Lydersbukta.
3. Det arbeides ikke videre med prosjektet.

Repr. Kleivset (KRF) fremmet forslag, likelydende punkt 1 rådmannens forslag:
Kommunestyret tar rapporten til orientering. Initiativtakerne bes komme tilbake med et oppdatert forslag til
finansieringsmodell for prosjektet. Det bes samtidig også om en nærmere vurdering av prosjektet sett i
forhold til arealdisponering og fredningsbestemmelsene i Ny-Hellesund.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 KRF sitt forslag falt med 3 (AP, V, KRF) mot 4 stemmer (H)
 Høyres forslag vedtatt med 4 (H) mot 3 stemmer (AP, V, KRF)
Tjenesteutvalget innstilling ble dermed ikke votert over.

Innstilling:
1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.
2. Angjeldende område på kapell øya, er et svært populært og meget intensivt benyttet friområde.
Det er ikke ønskelig med anleggelse av bygg og anlegg her ut over det som er nødvendig for
allmenne friluftsaktiviteter. Kommunestyret kan derfor ikke gå inn for plassering av kapell på
Kapelløya ved Lydersbukta.
3. Det arbeides ikke videre med prosjektet.

PS 114/14 Kjøp av kommunal grunn - Tilleggsareal til GB 23/861 Aksteveien 21 i
Søgne
Rådmannens forslag til vedtak:
Kjøpsavtale mellom Søgne kommune og Frode Lohne om kjøp av tilleggsareal til GB
23/861 i Søgne godkjennes.

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.10.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kjøpsavtale mellom Søgne kommune og Frode Lohne om kjøp av tilleggsareal til GB 23/861 i Søgne
godkjennes.

PS 115/14 Utleiereglementet for torvet på Tangvall
Rådmannens forslag til vedtak:
Gjeldende reglement videreføres med følgende endringer:
Under punktet «leiepriser»:
Fellesarrangement i regi av Handelsstandsforeningen og lag/foreninger har gratis leie.
I tillegg foreslås nytt punkt – «Myndighet»:
Rådmannen gis fullmakt til å gi fritak for leie også for andre etter søknad.

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.10.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Gjeldende reglement videreføres med følgende endringer:
Under punktet «leiepriser»:
Fellesarrangement i regi av Handelsstandsforeningen og lag/foreninger har gratis leie.
I tillegg foreslås nytt punkt – «Myndighet»:
Rådmannen gis fullmakt til å gi fritak for leie også for andre etter søknad.

PS 116/14 Utviklingsplan 2030 - Sørlandet sykehus HF - høringsuttalelse fra
Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannens forslag til høringsuttalelse vedtas.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 15.10.2014
Behandling:
Repr. Gray (AP) foreslo rådmannens forslag med følgende endringer: Driftsmodell 1 velges fremfor
driftsmodell 3, dvs. videreføring av dagens struktur med tre somatiske sykehus.

Votering:
Rådmannens forslag ble satt opp mot forslaget fra AP. Rådmannens forslag vedtatt med 7 (H, FRP, SV) mot 3
stemmer (AP, V, SP)

Innstilling:
Rådmannens forslag til høringsuttalelse vedtas.

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.10.2014
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
Rådmannens forslag til høringsuttalelse vedtas.
Repr. Kjelland Larsen (AP) fremmet forslag, likelydende forslag fremmet i tjenesteutvalget:
Driftsmodell 1 velges fremfor driftsmodell 3, dvs. videreføring av dagens struktur med tre somatiske sykehus.

Votering:
Tjenesteutvalgets innstilling satt opp mot AP sitt forslag til vedtak. Tjenesteutvalgets innstilling vedtatt med 4
(H) mot 3 (AP, KRF, V) stemmer.

Innstilling:
Rådmannens forslag til høringsuttalelse vedtas.

PS 117/14 Kjøp av ***** *****
PS 118/14 Eventuelt 22.10.14

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.10.2014
Behandling:
Repr. Kjelland Larsen (AP):
 Ønsket en orientering om kapasitet og priser på båtplasser Høllen/Solta og det bør vurderes om det
fremmes en sak for formannskapet. Rådmann Holum og enhetsleder Kristensen svarte på spørsmål.
Det lages en sak som forelegges formannskapet.
 Ønsket en orientering fra administrasjonen om planer for lekeplass og parkering på Tangvall.
Rådmann Holum og Kommunalsjef orienterte.
Repr. Andersen (H):
 Ønsket tilbakemelding om status for forskuttering av midler til ballbinge på Tånevik. Rådmann Høyer
Holum - Administrasjonen vil følge opp forskuttering av midler
 Orienterte om brev stilet til formannskapet fra Trine på gården hvor hun ber Søgne kommune om
forskuttering av erstatningsbeløp evt. en garanti og brev fra forsikringsselskap hvor de ber om
ytterligere redegjørelse. Til orientering har øvrige medlemmer i formannskapet ikke mottatt brev fra
Trine på Gården.
 Status på kommunal brygge på Tånevik. Saken ligger hos kommunens juridiske rådgiver
Kommunalsjef Tofte og rådmann Holum orienterte om saken.
Repr. Berge (V):
 Når kan det forventes at sluttoppgjøret for det nye rådhuset er klart? Rådmann Holum orienterte om
status for det juridiske etterspillet med Veidekket
 Ønsket en tilbakemelding om status for totimers parkering på Tangvall – Kommunalsjef Tofte: Det
arbeides med en sak for omgjøring til totimersparkering for parkeringsplasser ved Sentrumsveien
Repr. Løchen (H):
 Ønsket en orientering om beredskapsøvelse 30.10.14. Rådmann Holum: beredskapsøvelse i regi av
fylkesmannen – tema: ekstremvær
Kommunalsjef Tofte:
 Område på Åros ligger nå ute til salg.
Rådmann Holum:
 Orienterte om henvendelse fra handelsforeningen om tilskudd til å ansette en næringslivskonsulent for
Søgne og Songdalen.

PS 119/14 Strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen

Rådmannens forslag til vedtak:
1.
2.

Forslag til Strategisk Næringsplan for Kristiansandsregionen med tilhørende
vedlegg vedtas.
Rådmannen bes om å igangsette arbeidet med å utvikle oppfølgende
handlingsplan for å realisere planens mål og intensjoner.

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.10.2014
Behandling:
Rådmannen forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Innstilling:
1. Forslag til Strategisk Næringsplan for Kristiansandsregionen med tilhørende vedlegg vedtas.
2. Rådmannen bes om å igangsette arbeidet med å utvikle oppfølgende handlingsplan for realisere
planens mål og intensjoner.

