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Av 7 medlemmer var 7 til stede. Repr. Løchen (H) gitt permisjon fra sak 12/15. Ingen vara møtte for
representanten. 6 medlemmer til stede under behandling av sak PS 12/-24/15. Sakskartet datert
12.02.15 omfattet sak PS 10/15-24/15. Sak 6/15 oppdatert og sak PS 24 ettersendt 16.02.15. For
øvrig ingen merknader til sakskart eller innkalling.
Program:
Kl. 09.00- 09.45: Orientering om svømmehalltomta ved enhetsleder areal, Glenn Oskar Austgard i
forkant av møtet.
Kl 09.45-11.30: Behandling av oppsatte saker
Kl. 11.30-12.00: Lunsj
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Åse R. Severinsen
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Camilla Erland Aarnes
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PS 10/15 Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet 21.01.15
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 21.01.15.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.02.2015
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 21.01.15.

PS 11/15 Interkommunalt barnevern Knutepunkt Sørlandet.
Saksprotokoll i Formannskapet - 18.02.2015

Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling:
1. Kommunestyret slutter seg til anbefalingene fra Rådmannsutvalget i Knutepunkt Sørlandet
og godkjenner at det iverksettes et arbeid med sikte på å etablere en felles interkommunal
barneverntjeneste mellom kommunene Søgne, Songdalen, Kristiansand, Lillesand og
Birkenes med oppstart 1.1.2016.
2. Forslag til samarbeidsavtale mellom medlemskommunene og vertskommunen legges fram
til politisk beslutning i kommunene våren 2015.
3. Det legges til grunn at deler av barneverntjenestens arbeid fortsatt skal utføres og
lokaliseres i medlemskommunene.
4. Finansieringen av den interkommunale barneverntjenesten skjer ved at tiltakskostnadene
for hvert enkelt barn henføres barnets bostedskommune. Administrasjonskostnadene
fordeles etter en overgangsperiode på tre år forholdsvis mellom medlemskommunene på
basis av kriteriene i inntektssystemet.
5. Forslag til budsjett innarbeides i og vedtas i forbindelse med behandling av kommunenes
handlingsplaner og budsjett for 2016 – 2019.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 11.02.2015
Behandling:
Orientering ved leder for barnevernet i Songdalen og Søgne, Liv Turid Naglestad i forkant av behandlingen.
Tjenestesjef i Songdalen, Brede Skaalerud var også til stede og svarte på spørsmål.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
1. Kommunestyret slutter seg til anbefalingene fra Rådmannsutvalget i Knutepunkt Sørlandet
og godkjenner at det iverksettes et arbeid med sikte på å etablere en felles interkommunal
barneverntjeneste mellom kommunene Søgne, Songdalen, Kristiansand, Lillesand og
Birkenes med oppstart 1.1.2016.
2. Forslag til samarbeidsavtale mellom medlemskommunene og vertskommunen legges fram
til politisk beslutning i kommunene våren 2015.
3. Det legges til grunn at deler av barneverntjenestens arbeid fortsatt skal utføres og
lokaliseres i medlemskommunene.
4. Finansieringen av den interkommunale barneverntjenesten skjer ved at tiltakskostnadene
for hvert enkelt barn henføres barnets bostedskommune. Administrasjonskostnadene
fordeles etter en overgangsperiode på tre år forholdsvis mellom medlemskommunene på
basis av kriteriene i inntektssystemet.
5. Forslag til budsjett innarbeides i og vedtas i forbindelse med behandling av kommunenes
handlingsplaner og budsjett for 2016 – 2019.

PS 12/15 Utbyggingsavtaler med private utbyggere - overføring av justeringsrett
og -plikt etter merverdiavgiftsloven
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune åpner for inngåelse av avtaler med private utbyggere om overføring av
justeringsrett og justeringsforpliktelser etter merverdiavgiftsloven. Godtgjørelse for kommunens
forpliktelser ved overføring av justeringsrett settes til:




25% med minimumsbeløp på 100 000 kroner ved avtaler om overføring av justeringsrett.
10% med minimumsbeløp på 15 000 kroner ved overføring av justeringsplikt.

Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler på kommunens vegne. Forutsetning for inngåelse av
justeringsavtaler er at det er inngått utbyggingsavtale. Det inngås ikke justeringsavtaler for anlegg
med kostnad under 0,5 mill. kroner.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.02.2015
Behandling:
Kommunalsjef Torkjell Tofte orienterte og svarte på spørsmål i forkant av behandlingen. Rådmannens forslag
til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Søgne kommune åpner for inngåelse av avtaler med private utbyggere om overføring av justeringsrett
og justeringsforpliktelser etter merverdiavgiftsloven. Godtgjørelse for kommunens forpliktelser ved
overføring av justeringsrett settes til:



25% med minimumsbeløp på 100 000 kroner ved avtaler om overføring av justeringsrett.
10% med minimumsbeløp på 15 000 kroner ved overføring av justeringsplikt.

Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler på kommunens vegne. Forutsetning for inngåelse av
justeringsavtaler er at det er inngått utbyggingsavtale. Det inngås ikke justeringsavtaler for anlegg med
kostnad under 0,5 mill. kroner.

PS 13/15 Nytt økonomireglement for Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Vedlagt økonomireglement trer i kraft fra 1. mars 2015.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.02.2015
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Vedlagt økonomireglement trer i kraft fra 1. mars 2015.

PS 14/15 Fastsetting av satser for finansiering av ikke-kommunale barnehager
Rådmannens forslag til vedtak:
Satsene for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager settes til:
Sats

Ordinære barnehager, små barn (drift)
Ordinære barnehager, store barn (drift)
Ordinære barnehager, kapital
Familiebarnehager, små barn (drift)
Familiebarnehager, store barn (drift)
Familiebarnehager, kapital

184 001
88 231
9 500
152 900
116 700
12 000

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.02.2015
Behandling:
Oppdatert saksfremlegg ettersendt 16.02.15.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Satsene for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager settes til:
Sats
Ordinære barnehager, små barn (drift) 184 001
Ordinære barnehager, store barn (drift) 88 231
Ordinære barnehager, kapital
9 500
Familiebarnehager, små barn (drift)
152 900
Familiebarnehager, store barn (drift)
116 700
Familiebarnehager, kapital
12 000

PS 15/15 Politisk behandling av strategisk kompetanseplan for Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommunestyre vedtar vedlagte strategiske kompetanseplan for Søgne kommune.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 10.02.2015
Behandling:
Administrasjonsutvalget hadde følgende endringsforslag:
-

-

Kap.4.2.1.3: planen foreslås endret i samsvar med høringsuttalelse fra samarbeidsutvalget – de to
siste setningene i kapitelet endres til: «Det kan også vurderes om en kan kombinere hospitering
med utveksling av ansatte fra andre kommuner etc. På den måten kan en utveksle erfaringer med
andre aktører».
Kap. 4.2.2.2: siste setning i første avsnitt forslås endret i tråd med høringsuttalelsen fra
samarbeidsutvalget: «Bindingstidens lengde skal stå i forhold til kommunens kostnader».
Kap. 4.3.1: avsnittet bes omarbeidet for å styrke fokuset på heltidsansatte: «En stor andel
deltidsansatte motvirker kompetanseheving. Søgne kommune skal jobbe for å tilstrebe fulle
stillinger så langt dette er mulig. Det bør enhetsvis vurderes fastsettelse av konkrete nedre mål for
stillingsstørrelser, og at målene innarbeides i enhetens kompetanseplaner».

-

Kap. 5: Det forslås tilføyelse av nytt avsnitt nr. 3 – basert på høringsuttalelsen fra
samarbeidsutvalget. «Søgne kommune skal arbeide for at deltidsansatte får mulighet for større
stillinger».
Videre i kap. 5 – forslås endring av de to siste setningene i siste avsnitt i tråd med høringsuttalelse
fra samarbeidsutvalget «Det er derfor viktig at tiltak i seniorplanen følges opp i enheten. Det
bidrar til at kommunen ikke mister verdifull kompetanse».

Innstilling:
Søgne kommunestyre vedtar vedlagte strategiske kompetanseplan for Søgne kommune med følgende
endringsforslag:
-

-

-

Kap.4.2.1.3: planen foreslås endret i samsvar med høringsuttalelse fra samarbeidsutvalget – de to
siste setningene i kapitelet endres til: «Det kan også vurderes om en kan kombinere hospitering
med utveksling av ansatte fra andre kommuner etc. På den måten kan en utveksle erfaringer med
andre aktører».
Kap. 4.2.2.2: siste setning i første avsnitt forslås endret i tråd med høringsuttalelsen fra
samarbeidsutvalget: «Bindingstidens lengde skal stå i forhold til kommunens kostnader».
Kap. 4.3.1: avsnittet bes omarbeidet for å styrke fokuset på heltidsansatte: «En stor andel
deltidsansatte motvirker kompetanseheving. Søgne kommune skal jobbe for å tilstrebe fulle
stillinger så langt dette er mulig. Det bør enhetsvis vurderes fastsettelse av konkrete nedre mål for
stillingsstørrelser, og at målene innarbeides i enhetens kompetanseplaner».
Kap. 5: Det forslås tilføyelse av nytt avsnitt nr. 3 – basert på høringsuttalelsen fra
samarbeidsutvalget. «Søgne kommune skal arbeide mot at deltidsansatte får mulighet for større
stillinger».
Videre i kap. 5 – forslås endring av de to siste setningene i siste avsnitt i tråd med høringsuttalelse
fra samarbeidsutvalget «Det er derfor viktig at tiltak i seniorplanen følges opp i enheten. Det
bidrar til at kommunen ikke mister verdifull kompetanse».

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.02.2015
Behandling:
Administrasjonsutvalget innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Søgne kommunestyre vedtar vedlagte strategiske kompetanseplan for Søgne kommune med følgende
endringsforslag:
-

-

Kap.4.2.1.3: planen foreslås endret i samsvar med høringsuttalelse fra samarbeidsutvalget – de to
siste setningene i kapitelet endres til: «Det kan også vurderes om en kan kombinere hospitering
med utveksling av ansatte fra andre kommuner etc. På den måten kan en utveksle erfaringer med
andre aktører».
Kap. 4.2.2.2: siste setning i første avsnitt forslås endret i tråd med høringsuttalelsen fra
samarbeidsutvalget: «Bindingstidens lengde skal stå i forhold til kommunens kostnader».
Kap. 4.3.1: avsnittet bes omarbeidet for å styrke fokuset på heltidsansatte: «En stor andel
deltidsansatte motvirker kompetanseheving. Søgne kommune skal jobbe for å tilstrebe fulle
stillinger så langt dette er mulig. Det bør enhetsvis vurderes fastsettelse av konkrete nedre mål for
stillingsstørrelser, og at målene innarbeides i enhetens kompetanseplaner».

-

Kap. 5: Det forslås tilføyelse av nytt avsnitt nr. 3 – basert på høringsuttalelsen fra
samarbeidsutvalget. «Søgne kommune skal arbeide mot at deltidsansatte får mulighet for større
stillinger».
Videre i kap. 5 – forslås endring av de to siste setningene i siste avsnitt i tråd med høringsuttalelse
fra samarbeidsutvalget «Det er derfor viktig at tiltak i seniorplanen følges opp i enheten. Det
bidrar til at kommunen ikke mister verdifull kompetanse».

PS 16/15 Revidert utlånsreglement for Søgne bibliotek
Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til revidert utlånsreglement vedtas.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.02.2015
Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Forslag til revidert utlånsreglement vedtas.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 11.02.2015
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Forslag til revidert utlånsreglement vedtas.

PS 17/15 Overføring av skatteinnkrevingen fra kommunene til staten - høring
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune sender vedlagt høringssvar.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.02.2015
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Søgne kommune sender vedlagt høringssvar.

PS 18/15 Søknad om bruk av parkeringsareal i Høllen til restaurant prinsippavklaring
Rådmannens forslag til vedtak:
Det gis ikke tillatelse til å ta i bruk parkeringsareal i Høllen til annet formål slik som søknad fra
Gunders kafe viser. Formannskapet er positive til etablering av publikumsrettede aktiviteter i Høllen,
men mener aktivitet som omsøkt bør konsentreres i tilknytning til området avsatt til
forretning/kontor i gjeldende reguleringsplan i påvente av at det utarbeides ny reguleringsplan for
Høllen.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.02.2015
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Det gis ikke tillatelse til å ta i bruk parkeringsareal i Høllen til annet formål slik som søknad fra Gunders kafe
viser. Formannskapet er positive til etablering av publikumsrettede aktiviteter i Høllen, men mener aktivitet
som omsøkt bør konsentreres i tilknytning til området avsatt til forretning/kontor i gjeldende reguleringsplan i
påvente av at det utarbeides ny reguleringsplan for Høllen.
Repr. Andresen (H) fremmet forslag:
1. Formannskapet har tidligere behandlet søknad vedrørende oppføring av midlertidig restaurant på
Høllebrygga. Søknaden ble avslått. Begrunnelse: formannskapet ville ha en reguleringsmessig
avklaring før det eventuelt ble gitt tillatelse til anleggelse som omsøkt, jamfør for øvrig til vedtak i sak
12/12 av 16.02.12. Med andre ord formannskapet vil ha en reguleringsmessig avklaring før det
eventuelt inngås avtale om leie av kommunal grunn til publikumsrettede formål. Med henvisning til
blant annet tidligere vedtak avslås søknad, datert 7. januar 2015, fra Sagen Kafe AS v/ Gunnar
Sagen.
2. Formannskapet anmoder rådmannen å starte utarbeidelse av en reguleringsplan for sentrale deler i
Høllen havneområde. Formålet er avklaring i forhold til etablering av eventuelle publikumsrettede
tiltak i området.
3. Reguleringsplanen skal omfatte sjøarealene i Høllebukta, Høllebrygga inn til privat brygge ved
Verven, derfra mot øst til Hølleveien langs vestsiden av denne frem til Sandveien, videre på nordsiden
av denne i helse den lengde frem til snuplassen, herfra langs sjøsiden(sanden) til Høllebrygga.
4. Rådmannen gis i fullmakt til å engasjere ekstern konsulent for reguleringen.
5. Kostnadene inndekkes ved revidering av budsjettet.
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak satt opp mot Høyre sitt forslag. Høyres forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Formannskapet har tidligere behandlet søknad vedrørende oppføring av midlertidig restaurant
på Høllebrygga. Søknaden ble avslått. Begrunnelse: formannskapet ville ha en
reguleringsmessig avklaring før det eventuelt ble gitt tillatelse til anleggelse som omsøkt, jamfør
for øvrig til vedtak i sak 12/12 av 16.02.12. Med andre ord formannskapet vil ha en
reguleringsmessig avklaring før det eventuelt inngås avtale om leie av kommunal grunn til
publikumsrettede formål. Med henvisning til blant annet tidligere vedtak avslås søknad, datert
7. januar 2015, fra Sagen Kafe AS v/ Gunnar Sagen.

2. Formannskapet anmoder rådmannen å starte utarbeidelse av en reguleringsplan for sentrale
deler i Høllen havneområde. Formålet er avklaring i forhold til etablering av eventuelle
publikumsrettede tiltak i området.
3. Reguleringsplanen skal omfatte sjøarealene i Høllebukta, Høllebrygga inn til privat brygge ved
Verven, derfra mot øst til Hølleveien langs vestsiden av denne frem til Sandveien, videre på
nordsiden av denne i helse den lengde frem til snuplassen, herfra langs sjøsiden(sanden) til
Høllebrygga.
4. Rådmannen gis i fullmakt til å engasjere ekstern konsulent for reguleringen.
5. Kostnadene inndekkes ved revidering av budsjettet.

PS 19/15 Husleie i kommunale utleieboliger - markedsleie
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune innfører markedsleie fra 1.1.2016 og iht. Husleielovens bestemmelser
Kapittel 4. § 4-3 – Tilpassing til gjengs leie. For nye leieforhold innføres markedsleie fra dags dato.
Bakgrunn for saken:
I forbindelse med økonomiplanen for 2014 ble det vedtatt at husleien i kommunale boliger
skulle økes med 250.000.- i 2014 og 400.000.- fra og med 2015. Kommunen har ca. 130
utleieboliger/rom som leies ut på tidsbestemt/tidsubestemt leieavtaler.
I formannskap sak av 23.4.2014 ble det bestemt at det ikke innføres markedsleie fra 1.1.2015.
Ny regulering til markedsleie er nå vedtatt i økonomiplanen med virkningspunkt fra 1.1.2016.
Saksutredning:
Kommunen har ca. 130 boenheter med leiepris fra ca. 3.000.-/mnd. for små boenheter og opp
til 7500.-/mnd for enebolig. Gjennomsnittsleien ligger i størrelse ca. 6500.-/mnd. for 2 roms
leiligheter. Regulering av husleie følger husleielovens bestemmelser i Kapittel 4. Leieprisvern.
For å kunne regulere leie i forhold til vedtak i økonomiplanen er det husleielovens § 4-3 om
tilpassing til gjengs leie som blir gjeldende.:
§ 4-3 Tilpassing til gjengs leie

«Har leieforholdet vart i minst to år og seks måneder uten annen endring av leien enn den som kan kreves
etter § 4-2, kan begge parter uten oppsigelse sette fram krav om at leien blir satt til gjengs leie på
iverksettingstidspunktet ved utleie av liknende husrom på liknende avtalevilkår. Ved leiefastsetting etter
første punktum skal det gjøres fradrag for den del av leieverdien som skyldes leierens forbedringer og
innsats.
Tilpassing av leien etter første ledd kan tidligst settes i verk seks måneder etter at det er framsatt
skriftlig krav om det, og tidligst ett år etter at tidligere endring av leien ble satt i verk.
Blir partene ikke enige om hva som er gjengs leie, kan hver av dem kreve at den blir fastsatt etter
bestemmelsene i § 12-2.» (§ 4-2 gjelder Indeksregulering , §12-2 gjelder uavhengig takstnemnd
oppnevnt av Tingretten)

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.02.2015

Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune innfører markedsleie fra 1.1.2016 og iht. Husleielovens bestemmelser
Kapittel 4. § 4-3 – Tilpassing til gjengs leie. For nye leieforhold innføres markedsleie fra dags dato.

Behandling av saken enstemmig vedtatt utsatt, for behandling i eldrerådet. Årstallene i
saksfremlegget kvalitetssikres før videre behandling.
Vedtak:
Behandling av saken utsettes, for behandling i eldrerådet. Årstallene i saksfremlegget
kvalitetssikres før videre behandling.

PS 20/15 Retningslinjer for tildeling av jubileumsgaver til lag og foreninger
Rådmannens forslag til vedtak:
Foreslåtte retningslinjer for tildeling av jubileumsgaver til lag og foreninger vedtas gjeldende fra
01.01.15.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.02.2015
Behandling:
Tjenesteutvalgets med følgende tillegg enstemmig vedtatt:
Retningslinjene evalueres hvert fjerde år.

Vedtak:
Foreslåtte retningslinjer for tildeling av jubileumsgaver til lag og foreninger vedtas gjeldende fra
01.01.15. når det gjelder punktene 1,3,4,5 og 6 .
Retningslinjenes pkt. 2 ble endret til følgende
Lag og foreninger må selv informere kommunen om sine jubileer. Det må bl.a. fremgå hvilken
aktivitet som drives og dens omfang i bygda. Det må også opplyses om antall medlemmer i
laget/foreningen. Dette kan gjøres ved å sende informasjon om dette til kommunen, eller ved å invitere
ordfører, rådmann eller andre fra kommunen til deltakelse på markering av jubileet.
Retningslinjene evalueres hvert fjerde år.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 11.02.2015
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Foreslåtte retningslinjer for tildeling av jubileumsgaver til lag og foreninger vedtas gjeldende fra 01.01.15.
Repr. Anne Caroline Bakken (H) fremmet forslag til nytt pkt. 2 i retningslinjene (endring sammenlignet med
rådmannens forslag i kursiv):

Lag og foreninger må selv informere kommunen om sine jubileer. Det må bl.a. fremgå hvilken aktivitet som
drives og dens omfang i bygda. Det må også opplyses om antall medlemmer i laget/foreningen. Dette kan
gjøres ved å sende informasjon om dette til kommunen, eller ved å invitere ordfører, rådmann eller andre fra
kommunen til deltakelse på markering av jubileet.»
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:



Punktene 1,3,4,5 og 6 i retningslinjene ble enstemmig vedtatt.
Forslag til pkt. 2 i retningslinjene fra Høyre ble satt opp mot rådmannens forslag til punkt 2. Høyres
forslag vedtatt med 6 mot 3 stemmer (AP, SV)

Innstilling:
Foreslåtte retningslinjer for tildeling av jubileumsgaver til lag og foreninger vedtas gjeldende fra
01.01.15. når det gjelder punktene 1,3,4,5 og 6 .
Retningslinjenes pkt. 2 ble endret til følgende
Lag og foreninger må selv informere kommunen om sine jubileer. Det må bl.a. fremgå hvilken
aktivitet som drives og dens omfang i bygda. Det må også opplyses om antall medlemmer i
laget/foreningen. Dette kan gjøres ved å sende informasjon om dette til kommunen, eller ved å invitere
ordfører, rådmann eller andre fra kommunen til deltakelse på markering av jubileet.

PS 21/15 Salg av kommunal eiendom GB 72/93, Høgskoleveien 16 A, B, C i Søgne
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner forslag til kjøpekontrakt mellom Søgne kommune
og Søgne Eiendom AS for så vidt gjelder salg av GB 72/93 i Søgne.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.02.2015
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet godkjenner forslag til kjøpekontrakt mellom Søgne kommune og Søgne Eiendom AS
for så vidt gjelder salg av GB 72/93 i Søgne.

PS 22/15 Vurdering av datostyrt fartsbegrensning i Høllefjorden - endring av
lokal forskrift
Rådmannens forslag til vedtak:
Administrasjon bes igangsette en endring av lokal forskrift om fartsbegrensning i sjøen.
Endringen skal bare omfatte å sette en datostyrt fartsbegrensning i Høllefjorden.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.02.2015

Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Administrasjon bes igangsette en endring av lokal forskrift om fartsbegrensning i sjøen.
Endringen skal bare omfatte å sette en datostyrt fartsbegrensning i Høllefjorden.

PS 23/15 Eventuelt 18.02.15

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.02.2015
Behandling:
Ordfører Åse Severinsen
 Ønsket en tilbakemelding fra formannskapet om å støtte Lions Røde fjær-aksjon «Mitt Valg»
økonomisk.
Formannskapet fattet enstemmig vedtak:
Søgne kommune støtter Lions Røde fjær-aksjon «Mitt Valg» med 1 krone pr innbygger, kr
11 026.
Arild Berge (V)
 Ønsket en orientering av utlysning av 3 stillinger i PP-tjenesten. Rådmann orienterte
 Privatskole i Søgne og elever fra Søgne i privatskoler i andre kommune. Har Søgne kommune gjort
noen økonomiske betraktninger knyttet til den problemstillingen? Rådmann Høyer Holum orienterte
og vil blant annet kontakte Kristiansand kommune for å se hvordan de har beregnet kostnadene.
 Ønsket status om tomtearbeid knyttet til videregående skole. Rådmann Høyer Holum og kommunal
Tofte orienterte
Torfinn Kleivset (KRF)
 Ønsket en orientering om hva som skjer med Servicegruppa. Kommunalsjef Gustav Skretting og
enhetsleder for psykisk helse og habilitering Svein Resset orienterte
Repr. Andersen (H)
 Ønsket en orientering om status for omsorgsbedriften Mikkelsberghagen.
Repr. Jack Andersen (H) rolle i saken ble av formannskapet vurdert å være av en slik karakter, at han
er habil i saken. Repr. Andersen fratrådte møtet under habilitetsvurderingen. Habilitetsvurderingen ble
gjort på bakgrunn av informasjon fremkommet i møtet.
Kommunalsjef Gustav Skretting orienterte om tjenestetilbud og prosess i forbindelse med klage fra
verge og svarte for spørsmål
Da man gikk på enkelttilbud ble møtet lukket med medhold i kommuneloven § 31.2 Et folkevalgt
organ skal vedta å lukke et møte når det foreligger lovbestemt taushetsplikt.


Ønsket en orientering om drift av boder på Tangvall og etablererprøver. Konsulent Jan Inge Skeie
orienterte om regelverket i følge serveringsloven

Arealplanlegger Vibeke Wold Sunde
 Orienterte om status for Kommunedelplan Tangvall og mulighetsstudie i regi av Asplan Viak
Rådmann Høyer Holum
 Presenterte foreløpig regnskap for 2014
 Orientering om status for rådhuset i lukket møte. Møtet lukket med medhold i kommuneloven § 31.2
Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det foreligger lovbestemt taushetsplikt.
 Bidrag fra Søgne til Tall Ships Races. Formannskapet positive til å støtte arrangementet økonomiske
 Fra Hei til Hav. Formannskapet positive til å støtte arrangementet økonomiske
Kommunalsjef Tofte
 Orienterte om status for Pålsnesplanen - avtale om momskompensasjon og evt splitting
rekkefølgekravet
 Boplikten opphevet – referatsak i neste formannskap
 Orienterte om henvendelse fra andelslaget i Solta båthavn om å øke innskuddet – Administrasjonen
kommer tilbake med sak til formannskapet
 Orienterte om henvendelse fra Søvik Barnehage om forlengelse av leieavtalen

PS 24/15 Høringsuttalelse - konkretisering av skolebruksplan for VestAgderskolen fram mot 2030.
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune ser positivt på den foreliggende fremdriftsplan av overordnede skolebruksplan for
Vest-Agderskolen fram mot 2030 og stiller seg bak fylkeskommunens forslag til konkretisering med
innhold og tidsplaner
Søgne kommune registrerer at det i foreliggende planutkast er tatt høyde for de innspillene Søgne
kommune hadde ved høringsrunden høsten 2014 om skolebruksplan for Vestagderskolen. Søgne
kommune ser frem til et tett og nært samarbeid med fylkeskommunen i den videre prosessen av
etablering av ny videregående skole på Tangvall.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.02.2015
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Saken sendes til kommunestyret for endelig behandling.

Innstilling:
Søgne kommune ser positivt på den foreliggende fremdriftsplan av overordnede skolebruksplan for
Vest-Agderskolen fram mot 2030 og stiller seg bak fylkeskommunens forslag til konkretisering med
innhold og tidsplaner
Søgne kommune registrerer at det i foreliggende planutkast er tatt høyde for de innspillene Søgne
kommune hadde ved høringsrunden høsten 2014 om skolebruksplan for Vestagderskolen. Søgne
kommune ser frem til et tett og nært samarbeid med fylkeskommunen i den videre prosessen av
etablering av ny videregående skole på Tangvall.

