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Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Åse R. Severinsen
Ordfører
Helge Andresen
Varaordfører
Tom Løchen
Medlem
Jack Andersen
Medlem
Torfinn Kleivset
Medlem
Arild Ernst Berge
Medlem

Representerer
H
H
H
H
KRF
V

Forfall faste medlemmer:
Navn
Solveig Kjelland Larsen

Representerer
AP

Funksjon
Medlem

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Aslaug Bakke
Solveig Kjelland Larsen
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kim Høyer Holum
Ståle Øverland (PS 64/15)
Bente Hamre

Representerer
AP

Stilling
Rådmann
Økonomisjef
Rådgiver

Av 7 medlemmer var 7 til stede inkludert møtende vararepresentanter. Ingen merknader til sakskart
og innkalling datert onsdag 19.08.15. Sakskartet omfattet PS 63/15-68/15.
I forkant av behandling av saker orienterte enhetsleder for NAV Anette Berg om ledighetstall i
Søgne pr. 31.07.15.
Endringer i saksliste
Sak PS 65/15 Reforhandling av avtaler med Høllen og Solta båthavn behandlet etter sak PS 68/15.
Inhabilitet
PS 65/15 Reforhandling av avtaler med Høllen og Solta. Ordfører Severinsen (H), varaordfører
Andresen (H), repr. Løchen (H), repr. Berge (V) og repr. Kleivset (KRF) ble erklært inhabile da de har
båtplass i Høllen og Solta båthavn. Følgende vararepresentanter møtte:

•
•

Anne May Ribe møtte for Ordfører Severinsen (H)
Oscar Lohne møtte for varaordfører Andresen (H)

•
•
•

Anne Caroline Bakken møtte for repr. Løchen (H)
Ingen møtte for repr. Berge (V)
Repr. Allen Elle møtte for repr. Kleivset (KRF)

Repr. Andersen (H) ledet møtet i ordførers og varaordførers fravær.
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Åse R. Severinsen
Ordfører

Bente Hamre
Rådgiver

Saksnr

Innhold

PS 62/15

Godkjenning av protokoll fra formannskapet 10.06.15

PS 63/15

Referatsaker 26.08.15

RS 14/15

Høringsutkast - Agders uthavner i verdensklasse

PS 64/15

Rammer for arbeidet med årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019

PS 65/15

Reforhandling av avtaler med Høllen og Solta båthavn

PS 66/15

Revidering av reglementer for tjenesteutvalget, plan- og miljøutvalget,
formannskapet og kommunestyret

PS 67/15

Revidering av reglement for godtgjørelse og regler for refusjon av
økonomisk tap og dekning av utgifter for folkevalgte

PS 68/15

Eventuelt 27.08.15

PS 69/15

Tjenestebil til rådmannen

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

PS 62/15 Godkjenning av protokoll fra formannskapet 10.06.15
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 10.06.15.

Saksprotokoll i Formannskapet - 26.08.2015
Behandling:
Ingen merknader

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 10.06.15.

PS 63/15 Referatsaker 26.08.15
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 26.08.2015
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

RS 14/15 Høringsutkast - Agders uthavner i verdensklasse 2015/66

U.off.

Ettersendt

PS 64/15 Rammer for arbeidet med årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019
Rådmannens forslag til vedtak:
Følgende punkter legges foreløpig til grunn for det videre arbeidet med økonomiplanen for 20162019:
1. Frie inntekter budsjetteres i tråd med KS sin prognosemodell.
2. Eiendomsskatten videreføres med gjeldende satser.
3. Det arbeides mot et budsjettert netto driftsresultat for 2016 i tråd med økonomiplanen 20152018.
4. I hovedsak videreføres gjeldende sektor- og enhetsrammer, justert for pris- og lønnsvekst og
demografiske endringer (befolkningsvekst og endret alderssammensetning). Endringer fra
2015 til 2016 i gjeldende økonomiplan og videreføring av enkelte vedtak i 1. tertialrapport
2015, jf. saksframlegget, innarbeides imidlertid i 2016-budsjettet.
5. For å balansere budsjettet mangler det gitt forutsetningene i konklusjonspunkt 1-4 i
størrelsesorden 3 mill. kroner. Inndekning av dette avklares i den videre prosessen.
6. I den videre prosessen vil en prioritere tiltak for tidlig innsats og forebygging.

Saksprotokoll i Formannskapet - 26.08.2015
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Følgende punkter legges foreløpig til grunn for det videre arbeidet med økonomiplanen for 2016-2019:
1.
2.
3.
4.

Frie inntekter budsjetteres i tråd med KS sin prognosemodell.
Eiendomsskatten videreføres med gjeldende satser.
Det arbeides mot et budsjettert netto driftsresultat for 2016 i tråd med økonomiplanen 2015-2018.
I hovedsak videreføres gjeldende sektor- og enhetsrammer, justert for pris- og lønnsvekst og
demografiske endringer (befolkningsvekst og endret alderssammensetning). Endringer fra 2015 til 2016 i
gjeldende økonomiplan og videreføring av enkelte vedtak i 1. tertialrapport 2015, jf. saksframlegget,
innarbeides imidlertid i 2016-budsjettet.
5. For å balansere budsjettet mangler det gitt forutsetningene i konklusjonspunkt 1-4 i størrelsesorden 3
mill. kroner. Inndekning av dette avklares i den videre prosessen.
6. I den videre prosessen vil en prioritere tiltak for tidlig innsats og forebygging.
Formannskapet fattet enstemmig vedtak om å ta saken til orientering.

Vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering.

PS 65/15 Reforhandling av avtaler med Høllen og Solta båthavn
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å reforhandle gamle avtaler med
Høllen og Solta båthavn om leie av kommunal grunn i Høllen og Solta til
markedsmessige vilkår. Det bør i denne sammenheng også ses på
mulighetene for å frigjøre båtplasser i Høllen havn.
Reforhandlet avtale skal godkjennes av formannskapet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 26.08.2015
Behandling:
Ordfører Severinsen (H), varaordfører Andresen (H), repr. Løchen (H), repr. Berge (V) og repr. Kleivset
(KRF) ble erklært inhabile da de har båtplass i Høllen og Solta båthavn. Følgende vararepresentanter møtte:


Anne May Ribe møtte for Ordfører Severinsen (H)



Oscar Lohne møtte for varaordfører Andresen (H)



Anne Caroline Bakken møtte for repr. Løchen (H)



Ingen møtte for repr. Berge (V)



Repr. Allen Elle møtte for repr. Kleivset (KRF)

6 representanter til stede under behandlingen. Repr. Andersen (H) ledet møtet i ordførers og varaordførers
fravær.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å reforhandle gamle avtaler med Høllen og Solta båthavn
om leie av kommunal grunn i Høllen og Solta til markedsmessige vilkår. Det bør i denne sammenheng
også ses på mulighetene for å frigjøre båtplasser i Høllen havn.
Reforhandlet avtale skal godkjennes av formannskapet.

PS 66/15 Revidering av reglementer for tjenesteutvalget, plan- og miljøutvalget,
formannskapet og kommunestyret
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
Kommunestyret vedtar vedlagte reglementer for tjenesteutvalget, plan- og miljøutvalget,
formannskapet og kommunestyret for Søgne kommune, gjeldende fra 27.08.15.

Saksprotokoll i Formannskapet - 26.08.2015
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar vedlagte reglementer for tjenesteutvalget, plan- og miljøutvalget,
formannskapet og kommunestyret for Søgne kommune, gjeldende fra 24.09.15.
Formannskapet fremmet følgende endringsforslag til rådmannens forslag til vedtak:
Møteinnkallinger skal sendes ut 7 dager i forkant av møtet. I tillegg skal forfall til møter meldes sekretariatet
– og ikke til ordfører.

Repr. Andresen (H) fremmet følgende forslag:
Kommunestyret vedtar vedlagte reglementer for tjenesteutvalget, plan- og miljøutvalget, formannskapet og
kommunestyret for Søgne kommune med følgende endringer i forhold til innstillingen:
Det foretas ingen endringer av antall medlemmer i formannskapet, plan- og miljøutvalget,
administrasjonsutvalget og kontrollutvalget.
Antall medlemmer i Tjenesteutvalget reduserer til 9.
Møteplikt: Forfall meldes til sekretariatet som innkaller varamenn. Forfall må som hovedregel begrunnes.
Når det er hensiktsmessig oppfordres forslagsstiller å sende forslag elektronisk til sekretariatet.
Forberedelse til avstemning: Bare medlemmer som har fulgt forhandlingen i en sak og som har inntatt sine
plasser når saken tas opp til avstemning, har rett til å stemme.
Andre forhold: Eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne opprettholdes.
Endringene gjøres gjeldende fra 01.11.2015.
Votering:
Det ble voter i følgende rekkefølge:
 Formannskapets endringsforslag enstemmig vedtatt.
 Rådmannens forslag til vedtak satt opp mot Høyre sitt forslag til vedtak. Høyre sitt forslag vedtatt
med 4 mot 3 stemmer (KrF, V, AP)

Innstilling:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
Kommunestyret vedtar vedlagte reglementer for tjenesteutvalget, plan- og miljøutvalget,
formannskapet og kommunestyret for Søgne kommune med følgende endringer i forhold til
innstillingen:
Det foretas ingen endringer av antall medlemmer i formannskapet, plan- og miljøutvalget,
administrasjonsutvalget og kontrollutvalget.
Antall medlemmer i Tjenesteutvalget reduserer til 9.
Møteplikt: Forfall meldes til sekretariatet som innkaller varamenn. Forfall må som hovedregel
begrunnes.
Når det er hensiktsmessig oppfordres forslagsstiller å sende forslag elektronisk til sekretariatet.
Forberedelse til avstemning: Bare medlemmer som har fulgt forhandlingen i en sak og som har inntatt
sine plasser når saken tas opp til avstemning, har rett til å stemme.
Andre forhold: Eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne opprettholdes.
Endringene gjøres gjeldende fra 01.11.2015.

PS 67/15 Revidering av reglement for godtgjørelse og regler for refusjon av
økonomisk tap og dekning av utgifter for folkevalgte

Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
Kommunestyret vedtar reglement for godtgjørelse og regler for refusjon av økonomisk tap og
dekning av utgifter for folkevalgte, gjeldende fra 27.08.15.

Saksprotokoll i Formannskapet - 26.08.2015
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt, men dato i forslaget endres til 24.09.15.
Formannskapet vedtar å endre virkningstidspunktet i saksfremlegget til 01.11.2015.
Votering:
Formannskapet innstiller enstemmig:

Innstilling:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
Kommunestyret vedtar reglement for godtgjørelse og regler for refusjon av økonomisk tap og dekning
av utgifter for folkevalgte, gjeldende fra 01.11.2015.

PS 68/15 Eventuelt 27.08.15

Saksprotokoll i Formannskapet - 26.08.2015
Behandling:
Rådmann Holum:
 Orienterte om arbeidet med kommunedelplanen i forbindelse med kartlegging av beliggenhet for
lysløype på Tangvall. Rådmannen utarbeider et notat til neste møte i formannskapet.
 Orienterte videre om kommunedelplanen. Utfordring: Kryss og veier på Tangvall. Det gjennomføres
mulighetsstudie for å se dette i sammenheng med økonomiplanen
 Orienterte om samarbeidet med Vest-Agder fylkeskommune i forbindelse med utbygging av ny
videregående skole. Romprogrammet skal være på plass før årsskifte
 Orienterte om kommuneplanen for Lunde i forbindelse med bygging av nytt fortau på Lunde, samt
trafikk og trafikksikkerhet på strekningen der det bygges fortau.
 Orienterte om mulig oppstart av reguleringsarbeidet for Hølleveien
 Orienterte om søknad om fra skolehuset Ny-Hellesund vedr tilknytning til nytt renseanlegg
 Orienterte om at driften ved Søvig barnehage nedlegges. Det igangsettes salg av eiendommen.
 Orienterte om møte i koordineringsgruppa for E 39, 20.08.2015, vedr strekningen
E39 Søgne Øst – Mandal Øst
 Orienterte om Pålsnesplanen

Repr. Bakke (AP)




Etterspurte samarbeid med Søgne barne- og ungdomsråd og folkevalgte. Ordfører orienterte om
samarbeidet
Søknad fra Agder Folkehøgskole til Søgne kommune om antall asylsøkere det kan tas i mot

Repr. Kleivset (KRF)


Henvendelse angående ventetid for oppfølging fra PPT

Repr. Andersen (H)




Etterspør informasjon angende driften videre i Mikkelsberghagen. Rådmann orienterte om status.
Spørsmål angående tilrettelagt undervisning i skolen. Rådmannen redegjorde for saken
Orienterte om trekking av fiberlinjer i Vestbygda.

Lukking av møte
Jack Andersen (H)- Personalsak. Møtet lukket iht Kommunelovens § 31. Møteoffentlighet 2. Et folkevalgt
organ skal vedta å lukke et møte når det foreligger lovbestemt taushetsplikt.
Møtet åpnet.

PS 69/15 Tjenestebil til rådmannen
Rådmannens forslag til vedtak:

Saksprotokoll i Formannskapet - 26.08.2015
Behandling:
Diskusjonen om tjenestebil til rådmann, ble behandlet i lukket iht Kommuneloven § 31. Møteoffentlighet 3. Et
folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det skal behandle en sak som angår en arbeidstakers tjenstlige
forhold.
Saksfremlegg og protokoll er offentlig.
Formannskapet fattet enstemmig vedtak

Vedtak:
Formannskapet er innforstått med å stille tjenestebil til rådmannens disposisjon. Det forutsettes at
dette realiseres ved EL-bil.
Kostandene innarbeides i budsjett for 2016.
Rådmannens anmodes å utarbeide samt legge frem for formannskapet forslag til instruks for
tjenestebilen.

