Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

033
2015/2720 -42165/2015
Bente Hamre
10.11.2015

Saksframlegg
Godkjenning av protokoll fra møte 21.10.15
Utv.saksnr
88/15

Utvalg
Formannskapet

Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 21.10.15.

Vedlegg
1 Protokoll fra møte 21.10.15

Møtedato
18.11.2015

SØGNE
KOMMUNE
Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Formannskapet
Kommunestyresalen Søgne rådhus
21.10.2015
09:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Åse R. Severinsen
Leder
Helge Andresen
Nestleder
Tom Løchen
Medlem
Jack Andersen
Medlem
Torfinn Kleivset
Medlem
Solveig Kjelland Larsen
Medlem
Arild Ernst Berge
Medlem

Representerer
H
H
H
H
KRF
AP
V

Forfall faste medlemmer:
Navn

Funksjon

Representerer

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for

Representerer

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Torkjell Tofte
Ståle Øverland
Kim Høyer Holum
Bente Hamre

Stilling
Kommunalsjef teknisk
Økonomisjef
Rådmann
Rådgiver

PS 84/15
PS 84/15

Endring i saksliste:
RS 16/15 og 86/15 ble behandlet i etterkant av PS 87/15.
Habilitet
RS 16/15: Rapport fra advokatfirmaet Bahus
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Berge (V), da han er i nær familie med fagleder servicetorg og
bibliotek. Representanten ble erklært inhabil og fratrådte møtet under behandling av saken.

PS 87/15: Eventuelt – utbygging av Nymoen
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Andersen (H), da han er tilknyttet byggeprosjektet. Representanten
ble erklært inhabil og fratrådte møtet under behandling av saken.

Søknad fra Søgne Vestbygd Vel angående grusing av vei ble lagt frem i møtet.
Av 7 medlemmer var 7 tilstede. Ingen merknader til sakskart og innkalling datert 16.10.15.
Sakskartet omfattet PS 82/15-PS 87/15.

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 82/15

Godkjenning av protokoll fra møter i formannskapet 02.09.15,
16.09.15 og 21.09.15

PS 83/15

Referatsaker 21.10.15

RS 16/15

Rapport fra advokatfirmaet Bahus - oppfølging av personalsak

RS 17/15

Rapport - oppfølging av politiske vedtak - Formannskapet 21.05.1521.10.15

RS 18/15

HØRING - Regional plan for samferdsel i Vest-Agder 2015-2020 Høringsfrist 31.12.2015

PS 84/15

Andre tertialrapport - Søgne kommune

PS 85/15

Invitasjon til deltakelse i forsøksordning med statlig finansiering av
omsorgstjenester

PS 86/15

Søknad om nedsettelse av eiendomsskatt

U.off.

Jfr. Off.l. §13
jfr. Fv.l. §13

PS 87/15

Eventuelt 21.10.15

Saksliste oppdatert 19.10.15.

PS 82/15 Godkjenning av protokoll fra møter i formannskapet 02.09.15, 16.09.15
og 21.09.15

Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møtene i formannskapet 02.09.15, 16.09.15 og 21.09.15.

Saksprotokoll i Formannskapet - 21.10.2015
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møtene 02.09.15, 16.09.15 og 21.09.15.

PS 83/15 Referatsaker 21.10.15
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 21.10.2015
Behandling:



Behandling av RS 16/15

Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Berge (V), da han er i nær familie med fagleder servicetorg og
bibliotek. Representanten ble erklært inhabil og fratrådte møtet under behandling av saken.
Det ble i møtet delt ut skriv fra medarbeiderne i Administrasjonsavdelingen:
Ad saken om varsling til Arbeidstilsynet
Det vises til dagens oppslag i Fædrelandsvennen og i Søgne og Songdalen Budstikke.
Vi som arbeider i Administrasjonsavdelingen kjenner oss overhodet ikke igjen i det som gjengis.
I artiklene fremkommer påstander som gir uttrykk for en kultur og verdier som er fraværende i vår
avdeling.
Vi har en leder som er positiv og tydelig og som stiller krav til oss medarbeidere. Hun tilrettelegger og
foreslår, bl.a. kreative forslag om sosialfaglige tiltak, for å sikre at vi har et godt arbeidsmiljø. Dette er
kommet til uttrykk i medarbeiderundersøkelser over lang tid og i den kartleggingen som er gjort
internt og av eksterne firmaer. Vi setter stor pris på vår leder.

Hilsen
Medarbeidere i Administrasjonsavdelingen
Møtet lukkes jfr. .Off.l. §13 jfr. Fv.l. §13


Behandling av RS 17/15 og 18/15: ingen merknader forelå.

Vedtak:
Formannskapet tar referatsakene orientering.

RS 16/15 Rapport fra advokatfirmaet Bahus - oppfølging av personalsak
2012/2494
RS 17/15 Rapport - oppfølging av politiske vedtak - Formannskapet 21.05.1521.10.15 2015/1939
RS 18/15 HØRING - Regional plan for samferdsel i Vest-Agder 2015-2020 Høringsfrist 31.12.2015 2012/3740
PS 84/15 Andre tertialrapport - Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Tertialrapporten for driftsbudsjettet tas til orientering.
2. Kommunestyret vedtar følgende justeringer i investeringsbudsjettet for 2015:
 Budsjetterte utgifter til investeringer endres i tråd med «Prognose 2015» i saksframlegget.
 Årets låneopptak reduseres med 40 355 000 kroner til 30 000 000 kroner.
 Finansiering fra driftsregnskapet reduseres med 1 mill. kroner til 6 950 000 kroner.
 Bruk av ubrukte lånemidler budsjetteres med 27 613 000 kroner
 Budsjettet for startlån reduseres med 1,4 mill. kroner til 8,6 mill. kroner.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 14.10.2015
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
1. Tertialrapporten for driftsbudsjettet tas til orientering.
2. Kommunestyret vedtar følgende justeringer i investeringsbudsjettet for 2015:
 Budsjetterte utgifter til investeringer endres i tråd med «Prognose 2015» i saksframlegget.
 Årets låneopptak reduseres med 40 355 000 kroner til 30 000 000 kroner.
 Finansiering fra driftsregnskapet reduseres med 1 mill. kroner til 6 950 000 kroner.
 Bruk av ubrukte lånemidler budsjetteres med 27 613 000 kroner



Budsjettet for startlån reduseres med 1,4 mill. kroner til 8,6 mill. kroner.

Repr. Eikeland (FRP) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes i påvente av nytt kommunestyre.
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Saken utsettes i påvente av nytt kommunestyre.

Saksprotokoll i Formannskapet - 21.10.2015
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Repr. Kjelland Larsen (AP) fremmet utsettelsesforslag.
Votering:
Utsettelsesforslaget satt opp mot rådmannens forslag til vedtak.
Rådmannens forslag vedtatt med 6 mot 1 stemme (AP).
Formannskapet innstiller rådmannens forslag til kommunestyret:

Innstilling:
1. Tertialrapporten for driftsbudsjettet tas til orientering.
2. Kommunestyret vedtar følgende justeringer i investeringsbudsjettet for 2015:
 Budsjetterte utgifter til investeringer endres i tråd med «Prognose 2015» i saksframlegget.
 Årets låneopptak reduseres med 40 355 000 kroner til 30 000 000 kroner.
 Finansiering fra driftsregnskapet reduseres med 1 mill. kroner til 6 950 000 kroner.
 Bruk av ubrukte lånemidler budsjetteres med 27 613 000 kroner
 Budsjettet for startlån reduseres med 1,4 mill. kroner til 8,6 mill. kroner.

PS 85/15 Invitasjon til deltakelse i forsøksordning med statlig finansiering av
omsorgstjenester
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune søker ikke om deltakelse i forsøksordning med statlig finansiering av
omsorgstjenester.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 14.10.2015
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune søker ikke om deltakelse i forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester.
Repr. Eikeland (FRP) fremmet følgende forslag:
Søgne kommune ønsker å søke om deltakelse i forsøksordningen med statlig finansiering av omsorgstjenesten,
og mener at det er positivt at kriterier for tildeling av riktig og nødvendig omsorgstilbud vurderes uavhengig
av kommunens totale økonomi.
Repr. Gray (AP) fremmet følgende forslag:
Eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har ikke fått behandlet saken. Den utsettes
derfor til de har fått den i november.
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne har ikke fått behandlet saken.
Den utsettes derfor til de har fått den i november.

Saksprotokoll i Formannskapet - 21.10.2015
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune søker ikke om deltakelse i forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester.
Ordfører Severinsen (H) fremmet utsettelsesforslag.
Formannskapet fattet enstemmig vedtak:

Innstilling:
Saken utsettes.

PS 86/15 Søknad om nedsettelse av eiendomsskatt for GB 2/55 i Søgne
Rådmannens forslag til vedtak:

Formannskapet viser til søknad av 10.08.15 om nedsettelse/ettergivelse av
eiendomsskatt for GB 20/82, 170, men finner ikke at det foreligger særlige
grunner som gjør det særlig urimelig at hele den utskrevne skatten for
eiendommen må betales. Søknaden kan derfor ikke imøte-kommes.

Saksprotokoll i Formannskapet - 21.10.2015
Behandling:
Møtet lukket jfr. - Off.l. §13 jfr. Fv.l. §13.
Søknader fra part (datert 09.07.15 og 31.07.15) angående nedsettelse av eiendomsskatt ble delt ut i møtet.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Formannskapet fattet enstemmig vedtak:

Vedtak:
Formannskapet viser til søknad av 10.08.15 om nedsettelse/ettergivelse av eiendomsskatt for GB
20/82, 170, men finner ikke at det foreligger særlige grunner som gjør det særlig urimelig at hele den
utskrevne skatten for eiendommen må betales. Søknaden kan derfor ikke imøte-kommes.

PS 87/15 Eventuelt 21.10.15

Saksprotokoll i Formannskapet - 21.10.2015
Behandling:
Repr. Andersen (H)
 Autovern i Vestbygda.
Repr. Kleivset (KRF)
 Stilte spørsmål angående nedleggelse av Søvig barnehage. Møtet lukket under Rådmann Holums
orientering - jfr. Off.l.§23.1
Repr. Loøchen (H)
 Stilte spørsmål angående utbygging av Nymoen. Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Andersen
(H), da han er tilknyttet byggeprosjektet. Representanten ble erklært inhabil og fratrådte møtet under
behandling av saken. Rådmann Holum og Kommunalsjef teknisk orienterte samt besvarte spørsmål.
Kommunalsjef teknisk
 Orienterte om tidsstyrt fartsbegrensning i Høllefjorden.

