Søgne kommune

Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

033
2012/2494 -18651/2015
Camilla Erland Aarnes
11.05.2015

Saksframlegg
Godkjenning av protokoll fra formannskapet 22.04.15
Utv.saksnr
42/15

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
20.05.2015
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Protokoll fra formannskapet 22.04.15

Vedlegg
1

SØGNE
KOMMUNE
Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Formannskapet
Kommunestyresalen - Søgne rådhus
22.04.2015
09:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Åse R. Severinsen
Ordfører
Helge Andresen
Varaordfører
Tom Løchen
Medlem
Jack Andersen
Medlem
Torfinn Kleivset
Medlem
Solveig Kjelland Larsen
Medlem
Arild Ernst Berge
Medlem
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kim Høyer Holum
Torkjell Tofte
Grethe Murbræch

Representerer
H
H
H
H
KRF
AP
V

Stilling
Rådmann
Kommunalsjef teknisk
Rådgiver

Av 7 medlemmer vara 7 til stede. Ingen merknader til innkalling eller sakskart datert 16.04.15.
Sakskartet omfattet sak PS 34/-41/15. Repr. Kjelland Larsen (AP) forlot møtet kl. 1350.
Inhabilitet:
 PS 38/15 Avfallsplan for Avfall sør husholding – Statusrapport for 2014. Repr. Berge (V)
erklært inhabil i saken da han sitter i styret i Avfall Sør.
Program:
 Kl. 0900-0930: Bymiljøavtale - informasjon v/ Jo Viljam Drivdal fra Vest-Agder
fylkeskommune
 Kl. 0935-1000: Orientering om Langenes planer for å forhindre mobbing – ved
enhetsleder ved Langenes skole Cecilia Mossige Johansen.
 Kl 1005:Orientering av enhetsleder for barnehager, Venke Kristiansen om «Tidlig innsats i
barnehagen»
 Kl. 1030-1130: Behandling av oppsatte saker
 Kl. 1130-1200: Lunsj
 Kl. 12.00-12.30: Behandling av oppsatte saker
Kl. 12.30: Informasjon om Mikkelsberghagen. Enhetsleder Svein Resset orienterte om
ressursforvaltningen og kommunalsjef Skretting orienterte om årsregnskap.
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Åse R. Severinsen
Ordfører

Grethe Murbræch
Rådgiver

Saksnr

Innhold

PS 34/15

Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15

PS 35/15

Referatsaker formannskapet 22.04.15

RS 2/15

Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla

RS 3/15

Forespørsel fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne om
fremkommelighet på Tangvall

RS 4/15

Tjenesteutvalget 15.04.15 PS 20/15 Eventuelt - Drosjer på Tangvall

RS 5/15

Oversendelse av vedtak i administrasjonsutvalget 13.04.15 - Korte
vakter i institusjonstjenesten

PS 36/15

Konsekvenser vedr. nedleggelse av servicegruppa

PS 37/15

Agder Energi - Utbyttepolitikk og viljeserklæring

PS 38/15

Avfallsplan for Avfall sør husholdning - Statusrapport for 2014

PS 39/15

Høringsuttalelse til Regional transportplan Agder 2015 - 2027

PS 40/15

Mangfold- og likestillingsmelding 2014

PS 41/15

Eventuelt 22.04.15

NB: Endringen i oppsatt rekkefølge for behandling av saker, kan ved behov, bli endret under møtet.

PS 34/15 Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra formannskapet 18.03.15.

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.04.2015
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet godkjenner møteprotokoll fra formannskapet 18.03.15.

PS 35/15 Referatsaker formannskapet 22.04.15
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.04.2015
Behandling:
RS 2/15 Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla
RS 3/15 Forespørsel fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne om fremkommelighet på Tangvall
RS 4/15 Tjenesteutvalget 15.04.15 PS 20/15 Eventuelt - Drosjer på Tangvall
RS 5/15Oversendelse av vedtak i administrasjonsutvalget 13.04.15 - Korte vakter i institusjonstjenesten

Vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

RS 2/15 Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla
2005/3806
RS 3/15 Forespørsel fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne om
fremkommelighet på Tangvall 2014/3316
RS 4/15 Tjenesteutvalget 15.04.15 PS 20/15 Eventuelt - Drosjer på Tangvall
2014/3316
RS 5/15 Oversendelse av vedtak i administrasjonsutvalget 13.04.15 - Korte
vakter i institusjonstjenesten 2009/3622
PS 36/15 Konsekvenser vedr. nedleggelse av servicegruppa
Rådmannens forslag til vedtak:
Tjenesteutvalget tar saken til oreintering..

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.04.2015
Behandling:
Formannskapet fattet enstemmig vedtak i samsvar med tjenesteutvalgets innstilling.

Vedtak:
Formannskapet er bekymret for at brukere av servicegruppen ikke vil ha et tilbud å gå til ved
nedleggelsen i november. Formannskapet ber om at det fortsatt gis et tilbud til denne brukergruppen
og vil komme tilbake til finansieringen i budsjettet.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 15.04.2015
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Tjenesteutvalget tar saken til orientering.

Repr. Christian Eikeland (Frp) og repr. Jørund Try (Sp) fremmet følgende forslag:
Tjenesteutvalget er bekymret for at brukere av servicegruppen ikke vil ha et tilbud å gå til ved nedleggelsen i
november. Tjenesteutvalget ber om at det fortsatt gis et tilbud til denne brukergruppen og vil komme tilbake
til finansieringen i budsjettet.
Repr. Aslaug Bakke (Ap) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes til økonomiseminaret i juni 2015. Konsekvensen av ny lov om arbeidsplikt for sosialhjelp fra 1.
juli 2015 krever også at det må etableres oppmøtested for å kunne trekkes i stønad. Uten dette, øker
sosialhjelp fra 1. juli.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge
 Utsettelsesforslaget falt med 3 (SV, AP) mot 6 stemmer
 Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
 Tilleggsforslaget fra Frp og Sp enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Tjenesteutvalget tar saken til orientering. Tjenesteutvalget er bekymret for at brukere av servicegruppen ikke
vil ha et tilbud å gå til ved nedleggelsen i november. Tjenesteutvalget ber om at det fortsatt gis et tilbud til
denne brukergruppen og vil komme tilbake til finansieringen i budsjettet

PS 37/15 Agder Energi - Utbyttepolitikk og viljeserklæring
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Søgne kommune gir varaordfører fullmakt til å signere ny viljeserklæringen på eiermøte 11.
mai 2015 i tråd med anbefaling fra arbeidsutvalget.
2. Søgne kommune går inn for arbeidsutvalget sin anbefalte utbyttemodell.

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.04.2015
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
1. Søgne kommune gir varaordfører fullmakt til å signere ny viljeserklæringen på eiermøte 11. mai 2015
i tråd med anbefaling fra arbeidsutvalget.
2. Søgne kommune går inn for arbeidsutvalget sin anbefalte utbyttemodell.

PS 38/15 Avfallsplan for Avfall sør husholdning - Statusrapport for 2014
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune godkjenner framlagt statusrapport for avfallsplan for 2014.

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.04.2015
Behandling:
Repr. Berge (V) erklært inhabil i saken da han sitter i styret i Avfall Sør.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Søgne kommune godkjenner framlagt statusrapport for avfallsplan for 2014.

PS 39/15 Høringsuttalelse til Regional transportplan Agder 2015 - 2027
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Planutkastet tydeliggjør behovet for ny transportinfrastruktur i landsdelen. Søgne kommune
er positiv til at Regional transportplan for Agder 2015-27 vedtas og legges til grunn for videre
arbeid med å realisere viktige samferdselsprosjekt på Agder. Det må arbeides videre med å
prioritere tiltakene ut fra kost/nytte og samfunnsøkonomi.
2. Arbeidet med bymiljøavtale for Kristiansandsregionen er viktig for landsdelen.
Fylkeskommunale og kommunale bidrag forventes.
3. Gartnerløkkaprosjektet er regionens viktigste enkeltprosjekt for å utvikle Agder. Prosjektet
skal løse trafikkutfordringer for gange sykkeltrafikk, kollektivtrafikk, jernbane, havn.
Prosjektet forbinder E18, E39 og Rv9 i Sørlandets viktigste trafikknutepunkt.
4. Søgne kommune støtter planens opplisting av viktige vegprosjekter i landsdelen og nå må
E39 prioriteres. Koblingen fra Kristiansand mot Mandal og Lyngdal og videre forbindelse til
Stavanger er svært viktig for å sikre fortsatt sterk vekst og verdiskaping i landsdelen.
5. Kjevik er regionens flyplass og en samlet region må fortsatt støtte opp om og legge til rette
for utvikling av flyplassen. Utvikling av en privat lufthavn på Gullknapp er ikke en offentlig
oppgave og flyplassen bør derfor ikke gis spesiell omtale i regional transportplan for Agder.
6. Kristiansand havn må utvikles som regional havn med nasjonal betydning. Det er et statlig
ansvar og sikre veginfrastruktur til havna. Behov for jernbanetilknytning til ny containerhavn i
Kongsgård Vige må utredes nærmere.
7. Befolkningsøkningen i Kristiansandregionen er sterk. Det er behov for betydelige midler til
investeringer i fylkeskommunal veginfrastruktur for å legge til rette for denne veksten.

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.04.2015
Behandling:
Enhetsleder Tofte og rådmannen orienterte ang. saken.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
1. Planutkastet tydeliggjør behovet for ny transportinfrastruktur i landsdelen. Søgne kommune er
positiv til at Regional transportplan for Agder 2015-27 vedtas og legges til grunn for videre
arbeid med å realisere viktige samferdselsprosjekt på Agder. Det må arbeides videre med å
prioritere tiltakene ut fra kost/nytte og samfunnsøkonomi.

2. Arbeidet med bymiljøavtale for Kristiansandsregionen er viktig for landsdelen. Fylkeskommunale
og kommunale bidrag forventes.
3. Gartnerløkkaprosjektet er regionens viktigste enkeltprosjekt for å utvikle Agder. Prosjektet skal
løse trafikkutfordringer for gange sykkeltrafikk, kollektivtrafikk, jernbane, havn. Prosjektet
forbinder E18, E39 og Rv9 i Sørlandets viktigste trafikknutepunkt.
4. Søgne kommune støtter planens opplisting av viktige vegprosjekter i landsdelen og nå må E39
prioriteres. Koblingen fra Kristiansand mot Mandal og Lyngdal og videre forbindelse til
Stavanger er svært viktig for å sikre fortsatt sterk vekst og verdiskaping i landsdelen.
5. Kjevik er regionens flyplass og en samlet region må fortsatt støtte opp om og legge til rette for
utvikling av flyplassen. Utvikling av en privat lufthavn på Gullknapp er ikke en offentlig oppgave
og flyplassen bør derfor ikke gis spesiell omtale i regional transportplan for Agder.
6. Kristiansand havn må utvikles som regional havn med nasjonal betydning. Det er et statlig ansvar
og sikre veginfrastruktur til havna. Behov for jernbanetilknytning til ny containerhavn i
Kongsgård Vige må utredes nærmere.
7. Befolkningsøkningen i Kristiansandregionen er sterk. Det er behov for betydelige midler til
investeringer i fylkeskommunal veginfrastruktur for å legge til rette for denne veksten.
Med bakgrunn i det nye etablerte veiselskapet fremmet formannskapet enstemmig forslag om å gi rådmannen
fullmakt til å bearbeide/omarbeide forslag til vedtak.

Vedtak:
Rådmannen bes om å bearbeide/omarbeide forslag til vedtak med bakgrunn i det nye etablerte
veiselskapet

PS 40/15 Mangfold- og likestillingsmelding 2014
Rådmannens forslag til vedtak:
Mangfold- og likestillingsmelding 2014 vedtas.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 14.04.2015
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt med følgende endringer:

Innstilling:
Mangfold- og likestillingsmelding 2014 vedtas.
Tabell 1 oppdateres med resultat for hele landet og tall i meldingen kvalitetssikres før meldingen behandles i
formannskapet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.04.2015
Behandling:
Etter vedtak i administrasjonsutvalget 14.04 er tabell 1 oppdatert med resultat for hele landet og tall i
meldingen er kvalitetssikret.
Administrasjonsutvalgets øvrige innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Mangfold- og likestillingsmelding 2014 vedtas.

PS 41/15 Eventuelt 22.04.15

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.04.2015
Behandling:
Enhetsleder T. Tofte:
- Informerte ang. drosjer på torvet.
- Kommuneplan for Lindesnesregionen er sendt til høring i Søgne kommune. Planen er ikke lagt fram
til høring i vår kommune.
- Presteboligen på Åros er ikke kommunens ansvar lenger. Boligen selges.
Ordfører og rådmann orienterte om Knutepunkt Sørlandet samarbeidet om eventuelle
kommunesammenslåinger.
Enhetsleder Frøysland orienterte om utbygging Lunde skole – skole og flerbrukshall.
Rådmannen:
- Rådmannen informerte om bekymringsmelding fra hjemmetjenesten ang. ressurser. Vil komme
tilbake til saken ved revidert budsjett.
- Etter 3. barnehageopptak ser det ut som om at alle som har krav på barnehageplass får det.
- Tomtebo barnehage er nedlagt. Lekeapparater vil bli flyttet til andre barnehager.
Ordfører:
Ordfører orienterte om fengselsplanene.
Repr. Berge (V)
Ønsket informasjon ang. svømmehalltomta. Rådmannen informerte om at det er kommet inn en ny revidert
søknad.
Repr. Kleivset (KRF)
Tok opp parkeringsproblemene på Tangvall. Foreslo Mesta-tomta og Linnegrøvan som mulige midlertidig
parkeringsplasser. Rådmannen orienterte og uttalte at han ville komme tilbake til hele
parkeringsproblematikken på Tangvall.
Repr. Kjelland Larsen (AP) forlot møtet kl 1350.
Møtet ble lukket.

Rådmannen orienterte ang. barnehage.

