Oppfølging av vedtak - Formannskapet
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Møtedato

Saksnummer

18.03.2015 PS 30/15

18.03.2015 PS 32/15

Sakstittel
Delegering av forvaltningsansvar for verneområder fra
Fylkesmann til kommune

Nedsettelse av arbeidsgruppe - revidering av reglement for
politiske utvalg i Søgne kommune

Vedtak/Oppfølging

Kommentar

Søgne kommune tar i mot tilbudet om å overta forvaltningsansvar
for verneområder som i dag forvaltes av fylkesmannen. Det settes
vilkår om overføring av midler tilsvarende besparelsen
fylkesmannen får ved å miste oppgaven

Det settes ned følgende arbeidsgruppe som skal revidere
reglementer for politiske utvalg:
Jack Andersen (H)
Solveig Kjelland Larsen (AP)
Egel Terkelsen (FRP)
Tone Pettersen (V)
Torfinn Kleivset (KRF)
Arbeidsgruppen utvides med representant fra (SP) og (SV).
Rådgiver Camilla Erland Aarnes vil fungere som sekretær for
arbeidsgruppen.Forslag til nye reglement behandles politisk i
denne valgperioden.

Ansvarlig

Status

Torkjell Tofte F

Arbeidsgrupp
en utvidet
med Jørund
Try(SP) og
Per Kjær
(SV)
Første møte Camilla
19.05.15.
Erland
Neste møte Aarnes
28.05.15.Reg
lementene
behandles
politisk i
første møte
etter
sommeren

18.03.2015 PS 33/15

Eventuelt

Repr. Kjelland Larsen (AP):Ønsket at rektor på Langenes skole
orienterer formannskapet om skolens planer for mobbing. Rektor Orientering i
Jon
formannskapet
på Langenes inviteres til neste møte. Ønsket en orientering om
Wergeland
tidlig innsats i barnehagen. Enhetsleder for barnehage inviteres til 22.04.15
neste møte

22.04.2015 PS 36/15

Konsekvenser vedr. nedleggelse av servicegruppa

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.

22.04.2015 PS 39/15

Høringsuttalelse til Regional transportplan Agder 2015 - 2027

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

22.04.2015 PS 40/15

Mangfold- og likestillingsmelding 2014

Mangfold- og likestillingsmelding 2014 vedtas.

UB

F

Gustav
Skretting
Glenn Oskar
F
Austegard
Camilla
Erland
F
Aarnes

Repr. Berge (V) anmodet om at det forelegges en politisk sak for
formannskapet.
20.05.2015 RS 8/12

Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise

Rådmann Holum- langsiktig plan for bosetting av flyktninger er
under revidering og planlagt forelagt for politiske behandling etter
sommeren. Det orienteres om status i neste møte i formannskapet

Gustav
Skretting

UB

Oppfølging av vedtak - Formannskapet
Status F=Ferdig UB=Under behandling
Møtedato

Saksnummer

20.05.2015 PS 48/15

Sakstittel

Søknad Kommunal- og moderniseringsdepartementets
utlysning: Utviklingsprogram for byregioner fase 2

Vedtak/Oppfølging
1. Formannskapet vedtar at Søgne kommune sammen med de
øvrige kommunene i Knutepunkt Sørlandet søker om deltakelse i
fase 2 av Kommunal- og moderniseringsdepartementets
utviklingsprogram for byregioner.

Kommentar

Ansvarlig

Status

Jahn Arild
Stray

F

Paal
Kristensen

UB

2. I henhold til utlysningens krav, tar formannskapet til
etterretning at den felles søknaden fremmes av Kristiansand
kommune.

20.05.2015 PS 49/15

Eventuelt

Ordfører - Orienterte om brev fra Miljøverndepartementet om
oppfordring til å kåre kommunens mest attraktive friluftslivsområde
friluftsområde område. Følgende områder vil være mulig å
stemme over:
- Hummerviga/Rivenes
- Helllegviga Friluftpark
- Høllesanden
- Kverhusløypa
- Skjærgårdsparken i Søgne
- Årosstrandsti/Årossanden
- Smørheia

20.05.2015 PS 49/15

Eventuelt

Ordfører - • Orienterte om årets TV- aksjon og ønsket
tilbakemelding om organisering av aksjonen. Saken tas opp i
kommunestyret 28.05.15

20.05.2015 PS 49/15

Eventuelt

Det ble satt ned et forhandlingsutvalg for lønn til rådmann
bestående av Solveig Kjelland Larsen (AP), Helge Andresen (H)
og Torfinn Kleivset (KRF). Helge Andresen (H) kaller inn til første
møte.

Monica
Nordnes

UB

20.05.2015 PS 49/15

Eventuelt

Repr. Berge (V)
·
Etterlyste rutiner for fastsetting av eiendomsskatt ved ny
oppføring av boliger. Rådmann Holum: Administrasjonen jobber
med å utarbeide rutiner

Jahn Arild
Stray

UB

20.05.2015 PS 49/15

Eventuelt

Repr. Berge (V):
• Ønsket en sak som problematiserer forskjellen i tjenestetilbudet
mellom offentlige og private skoler. Rådmannen orienterte om
hvordan kommunen jobber med problematikken

Jon
Wergeland

UB

Saken meldt
Camilla
opp som
Erland
referatsak til
Aarnes
KS 28.05.15

F

