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Eventuelt 10.06.15

NB: endringer i rekkefølgen for behandling av saker, kan ved behov, bli endret under møtet.

PS 51/15 Godkjenning av protokoll fra formannskapet 20.05.15
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 20.05.15.

Saksprotokoll i Formannskapet - 10.06.2015
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 20.05.15.

PS 52/15 Referatsaker 10.06.15
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 10.06.2015

Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

RS 11/15 E18/E39 Ytre ringveg Vige-Volleberg - Offentlig ettersyn av forslag til
kommunedelplan med konsekvensutredning 2014/2273
RS 12/15 Bymiljøavtale - høring 2015/66
RS 13/15 Rapport - oppfølging av politiske vedtak - Formannskapet 18.0320.05.15 2015/1939
PS 53/15 Endelig behandling av kommunedelplan E39 Volleberg - Døle bru
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommunestyre vedtar kommunedelplan for E39 Volleberg – Døle bru, i trasé 12 200.

Saksprotokoll i Formannskapet - 10.06.2015
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Søgne kommunestyre vedtar kommunedelplan for E39 Volleberg – Døle bru, i trasé 12 200.

PS 54/15 Detaljregulering Høllen - Plan ID 201503, GB 23/719 m. fl
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet ber om at følgene tema avklares i reguleringsplanen for Høllen:
- arealer til restaurant på bakkeplan
- parkeringsarealer, det åpnes opp for at antall parkeringsplasser i Høllen kan reduseres
- trafikale forhold
- torg og uteoppholdsarealer
- behov for bebyggelse for lag og foreninger på eksisterende landareal
- planavgrensning kan reduseres til å omfatte deler av Høllebukta

Saksprotokoll i Formannskapet - 10.06.2015
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

Formannskapet ber om at følgene tema avklares i reguleringsplanen for Høllen:
- arealer til restaurant på bakkeplan
- parkeringsarealer, det åpnes opp for at antall parkeringsplasser i Høllen kan reduseres
- trafikale forhold
- torg og uteoppholdsarealer
- behov for bebyggelse for lag og foreninger på eksisterende landareal
- planavgrensning kan reduseres til å omfatte deler av Høllebukta
Repr. Egeli (AP) fremmet utsettelsesforslag:
Saken utsettes. Formannskapet er positive til en utvikling og regulering i Høllen.
Området som i dag er tenkt å regulere avgrenser i for stor grad og er for lite. Det må legges opp til en
grundigere prosess for å utrede hensyn i omkringliggende områder og se disse områdende i en større
sammenheng.
Planen bør på et overordnet nivå ta hensyn til allmennhetens tilgang til områdende, næringsinteresser,
beboernes interesser og hensyn til vei og trafikk, avvikling og parkering i området fra Stilfjellet på Åros til
Solta.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 AP sitt utsettelsesforslag falt med 1 (AP) mot 6 (H, V, KRF) stemmer
 Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet ber om at følgene tema avklares i reguleringsplanen for Høllen:
- arealer til restaurant på bakkeplan
- parkeringsarealer, det åpnes opp for at antall parkeringsplasser i Høllen kan reduseres
- trafikale forhold
- torg og uteoppholdsarealer
- behov for bebyggelse for lag og foreninger på eksisterende landareal
- planavgrensning kan reduseres til å omfatte deler av Høllebukta

PS 55/15 Igangsettelse av prosess mtp opprettelse av fredningsområde for
hummer i Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Administrasjonen utreder mulige fredningsområder for hummer i Søgne.

Saksprotokoll i Formannskapet - 10.06.2015
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Administrasjonen utreder mulige fredningsområder for hummer i Søgne.

PS 56/15 Tertialrapport - 1. tertial 2015 - Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2015 med endringer i
driftsbudsjettet som beskrevet i saksframlegget (budsjettskjema 1A og 1B).

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 03.06.2015
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2015 med endringer i
driftsbudsjettet som beskrevet i saksframlegget (budsjettskjema 1A og 1B)
Følgende fellesforslag ble fremmet av leder Christian Eikeland på vegne av FRP og AP.
Endringer i forhold til rådmannens forslag:
På grunn av et anslag om økt overskudd enn budsjettert gjøres følgende endringer på inntektssiden:
Post overføring til investeringsbudsjettet reduseres med kr 1.000.000.
Til fordeling:
Kr 800.000 skole, få enhetene i budsjettbalanse.
Kr 200.000 åpne terapibasseng SOS.»
Votering:
Fellesforslaget fra AP og FRP satt opp mot rådmannens forslag. Fellesforslaget vedtatt med 6 (Christian
Eikeland (Frp) og AP, SV, KrF) mot (H) 4 stemmer.
Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2015 med endringer i
driftsbudsjettet som beskrevet i saksframlegget (budsjettskjema 1A og 1B).

Innstilling:
Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2015 med endringer i
driftsbudsjettet som beskrevet i saksframlegget (budsjettskjema 1A og 1B). og følgende endringer
i forhold til rådmannens forslag:
På grunn av et anslag om økt overskudd enn budsjettert gjøres følgende endringer på inntektssiden:
Post overføring til investeringsbudsjettet reduseres med kr 1.000.000.
Til fordeling:
Kr 800.000 skole, få enhetene i budsjettbalanse.
Kr 200.000 åpne terapibasseng SOS.

Saksprotokoll i Formannskapet - 10.06.2015
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstiling:
Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2015 med endringer i

driftsbudsjettet som beskrevet i saksframlegget (budsjettskjema 1A og 1B). og følgende endringer
i forhold til rådmannens forslag:
På grunn av et anslag om økt overskudd enn budsjettert gjøres følgende endringer på inntektssiden:
Post overføring til investeringsbudsjettet reduseres med kr 1.000.000.
Til fordeling:
Kr 800.000 skole, få enhetene i budsjettbalanse.
Kr 200.000 åpne terapibasseng SOS.
Repr. (H) fremmet forslag, likelydende rådmannens forslag:
Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2015 med endringer i
driftsbudsjettet som beskrevet i saksframlegget (budsjettskjema 1A og 1B).

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

Innstilling:
Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2015 med endringer i
driftsbudsjettet som beskrevet i saksframlegget (budsjettskjema 1A og 1B).

PS 57/15 Tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2014
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar følgende satser for tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene i 2014:
Driftstilskudd, ordinære barnehager, små barn
Driftstilskudd, ordinære barnehager, store barn
Kapitaltilskudd, ordinære barnehager
Driftstilskudd, familiebarnehager, små barn
Driftstilskudd, familiebarnehager, store barn
Kapitaltilskudd, familiebarnehager

173 392
83 105
9 100
148 200
113 200
12 000

Saksprotokoll i Formannskapet - 10.06.2015
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt:

Innstilling:
Kommunestyret vedtar følgende satser for tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene i 2014:
Driftstilskudd, ordinære barnehager, små barn
Driftstilskudd, ordinære barnehager, store barn
Kapitaltilskudd, ordinære barnehager
Driftstilskudd, familiebarnehager, små barn
Driftstilskudd, familiebarnehager, store barn
Kapitaltilskudd, familiebarnehager

173 392
83 105
9 100
148 200
113 200
12 000

PS 58/15 Evaluering av vedtekter for SFO i Søgne kommune.
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret gis sin tilslutning til at organisering av skolefritidsordningen i Søgne, som ble
innført 1.8.2014, videreføres.
Kommunestyret understreker viktigheten av at det legges fokus på å videreutvikle et godt kvalitativt
innhold ved SFO tilbudet ved den enkelte skole. Samarbeidet om innhold/aktiviteter og barnas
trygghet/ trivsel ved et felles organisert skolefritidstilbud i skolens ferier/fridager må styrkes.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 03.06.2015
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret gis sin tilslutning til at organisering av skolefritidsordningen i Søgne, som ble innført
1.8.2014, videreføres.
Kommunestyret understreker viktigheten av at det legges fokus på å videreutvikle et godt kvalitativt innhold
ved SFO tilbudet ved den enkelte skole. Samarbeidet om innhold/aktiviteter og barnas trygghet/ trivsel ved et
felles organisert skolefritidstilbud i skolens ferier/fridager må styrkes.
Repr. Oscar Lohne (H) foreslo følende:
Tjenesteutvalget ber om at det fremlegges en presentasjon av innholdet i SFO-tilbudet.
Votering:
Forslaget fra rådmannen med Lohnes tilleggsforslag, enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Kommunestyret gis sin tilslutning til at organisering av skolefritidsordningen i Søgne, som ble innført
1.8.2014, videreføres.
Kommunestyret understreker viktigheten av at det legges fokus på å videreutvikle et godt kvalitativt innhold
ved SFO tilbudet ved den enkelte skole. Samarbeidet om innhold/aktiviteter og barnas trygghet/ trivsel ved et
felles organisert skolefritidstilbud i skolens ferier/fridager må styrkes.
Tjenesteutvalget ber om at det fremlegges en presentasjon av innholdet i SFO-tilbudet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 10.06.2015
Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Kommunestyret gis sin tilslutning til at organisering av skolefritidsordningen i Søgne, som ble innført
1.8.2014, videreføres.
Kommunestyret understreker viktigheten av at det legges fokus på å videreutvikle et godt kvalitativt
innhold ved SFO tilbudet ved den enkelte skole. Samarbeidet om innhold/aktiviteter og barnas
trygghet/ trivsel ved et felles organisert skolefritidstilbud i skolens ferier/fridager må styrkes.
Tjenesteutvalget ber om at det fremlegges en presentasjon av innholdet i SFO-tilbudet.

PS 59/15 Samarbeidsavtale om nytt interkommunalt barnevern i
Kristiansandsregionen.
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret i Søgne instruerer administrasjonssjefen (rådmannen) til å delegere sin
myndighet innenfor barneverntjenesten til administrasjonssjefen i Kristiansand fra 1.1.2016.
2. Kommunestyret i Søgne instruerer administrasjonssjefen (rådmannen) til å delegere
administrative forhold som er nødvendige for gjennomføring av avtalen (herunder – men
ikke begrenset til – å organisere tjenesten, innplassering av ansatte iverksette nødvendig
arbeid med arkiv, IKT) til rådmannen i Kristiansand fra 1.7.2015.
3. Kommunestyret i Søgne godkjenner foreslåtte samarbeidsavtale om interkommunalt
barnevern mellom Søgne kommune, Songdalen kommune, Lillesand kommune, Birkenes
kommune og Kristiansand kommune.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 03.06.2015
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret i Søgne instruerer administrasjonssjefen (rådmannen) til å delegere sin myndighet
innenfor barneverntjenesten til administrasjonssjefen i Kristiansand fra 1.1.2016.
2. Kommunestyret i Søgne instruerer administrasjonssjefen (rådmannen) til å delegere administrative
forhold som er nødvendige for gjennomføring av avtalen (herunder – men ikke begrenset til – å
organisere tjenesten, innplassering av ansatte iverksette nødvendig arbeid med arkiv, IKT) til
rådmannen i Kristiansand fra 1.7.2015.
3. Kommunestyret i Søgne godkjenner foreslåtte samarbeidsavtale om interkommunalt barnevern
mellom Søgne kommune, Songdalen kommune, Lillesand kommune, Birkenes kommune og
Kristiansand kommune.
Leder Christian Eikeland (Frp) fremmet følgende forslag:
Tjenesteutvalget ber rådmannsutvalget vurdere et passende faglig politisk organ der politikere i
deltakerkommunene kan samles, slik at kommunene politisk gis et overblikk og innsyn i den nye
barnevernsregionen.
Votering:

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Tilleggsforslaget fra Christian Eikeland ble vedtatt med 9 mot 1
(Oscar Lohne- H) stemme.

Innstilling:
1. Kommunestyret i Søgne instruerer administrasjonssjefen (rådmannen) til å delegere sin myndighet
innenfor barneverntjenesten til administrasjonssjefen i Kristiansand fra 1.1.2016.
2. Kommunestyret i Søgne instruerer administrasjonssjefen (rådmannen) til å delegere administrative
forhold som er nødvendige for gjennomføring av avtalen (herunder – men ikke begrenset til – å
organisere tjenesten, innplassering av ansatte iverksette nødvendig arbeid med arkiv, IKT) til
rådmannen i Kristiansand fra 1.7.2015.
3. Kommunestyret i Søgne godkjenner foreslåtte samarbeidsavtale om interkommunalt barnevern
mellom Søgne kommune, Songdalen kommune, Lillesand kommune, Birkenes kommune og
Kristiansand kommune.
4. Tjenesteutvalget ber rådmannsutvalget vurdere et passende faglig politisk organ der politikere i
deltakerkommunene kan samles, slik at kommunene politisk gis et overblikk og innsyn i den nye
barnevernsregionen.

Saksprotokoll i Formannskapet - 10.06.2015
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
1. Kommunestyret i Søgne instruerer administrasjonssjefen (rådmannen) til å delegere sin myndighet
innenfor barneverntjenesten til administrasjonssjefen i Kristiansand fra 1.1.2016.
2. Kommunestyret i Søgne instruerer administrasjonssjefen (rådmannen) til å delegere administrative
forhold som er nødvendige for gjennomføring av avtalen (herunder – men ikke begrenset til – å
organisere tjenesten, innplassering av ansatte iverksette nødvendig arbeid med arkiv, IKT) til
rådmannen i Kristiansand fra 1.7.2015.
3. Kommunestyret i Søgne godkjenner foreslåtte samarbeidsavtale om interkommunalt barnevern
mellom Søgne kommune, Songdalen kommune, Lillesand kommune, Birkenes kommune og
Kristiansand kommune.
4. Tjenesteutvalget ber rådmannsutvalget vurdere et passende faglig politisk organ der politikere i
deltakerkommunene kan samles, slik at kommunene politisk gis et overblikk og innsyn i den nye
barnevernsregionen.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Punkt 1-3 i tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt
 Punkt 4 i tjenesteutvalget innstilling fikk ingen stemmer

Innstilling:
1. Kommunestyret i Søgne instruerer administrasjonssjefen (rådmannen) til å delegere sin
myndighet innenfor barneverntjenesten til administrasjonssjefen i Kristiansand fra 1.1.2016.
2. Kommunestyret i Søgne instruerer administrasjonssjefen (rådmannen) til å delegere
administrative forhold som er nødvendige for gjennomføring av avtalen (herunder – men ikke
begrenset til – å organisere tjenesten, innplassering av ansatte iverksette nødvendig arbeid med
arkiv, IKT) til rådmannen i Kristiansand fra 1.7.2015.
3. Kommunestyret i Søgne godkjenner foreslåtte samarbeidsavtale om interkommunalt barnevern
mellom Søgne kommune, Songdalen kommune, Lillesand kommune, Birkenes kommune og
Kristiansand kommune.

PS 60/15 Samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Vest-Agder
fylkeskommune 2015 -2018
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommunestyre godkjenner samarbeidsavtalen med Vest-Agder fylkeskommune for perioden
2015 – 2018. Avtalen følges opp ved årlig rapportering til formannskapet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 10.06.2015
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Søgne kommunestyre godkjenner samarbeidsavtalen med Vest-Agder fylkeskommune for perioden
2015 – 2018. Avtalen følges opp ved årlig rapportering til formannskapet.

PS 61/15 Eventuelt 10.06.15

Saksprotokoll i Formannskapet - 10.06.2015
Behandling:
Kommunalsjef Tofte
 Orienterte om reforhandling av leieavtale mellom kommunen og Høllen og Solta båthavn
Representantene Kleivset (KRF), Andresen (H), Severinsen (H), Løchen (H) og Berge (V) fratrådte
møtet under orienteringen, da de har båtplass i Høllen og Solta, og da er inhabile i saken.
Repr. Jack Andersen (H)
 Etterlyste status skilting brygge på Tånevik og Skarpeid. Kommunalsjef Torkjell Tofte:
administrasjonen sjekker ut status.
Repr. Tom Løchen (H)
 Merking ved Prestebukta brygge. Rådmann Kim Høyer Holum og Kommunalsjef Tofte orienterte
Lukking av møte
Møtet lukket under orientering om status i sak om Langenes skole og Mikkelsberghagen
iht Kommuneloven § 31. Møteoffentlighet 2. Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det foreligger
lovbestemt taushetsplikt.
Møtet åpnet.
Kommunalsjef Skretting:
 Orientering om arbeidet med ny Helhetlig plan for bosetting og inkludering av flyktninger i Søgne
kommune. Notat lagt på bordet i møtet.
Enhetsleder Austegard






Presentasjon av om Forskrift om bruk av vannscooter og konsekvenser for bruk av vannscootere i
Søgneskjærgården. Presentasjonen finnes her.
Refererte fra møte om Hølleveien med Statens Vegvesen og Fylkeskommunen
Orienterte fra møte med utbyggere av «Svømmehalltomta»
Orienterte om områderegulering Ausviga.

Rådmann Kim Høyer Holum
 Møtet lukket under orientering om status i rådhussaken iht Kommuneloven § 31. Møteoffentlighet 2.
Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det foreligger lovbestemt taushetsplikt.

