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PS 93/15 Førstegangsbehandling – Kommunedelplan Tangvall for Tangvall
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Andersen (H) da han er tilknyttet byggeprosjekter i Søgne.
Representanten ble erklært inhabil og fratrådte møtet under behandling av saken.
PS 91/15 Kommunale gebyrer og priser for 2016
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Berge (V), da han sitter i styre Avfall Sør. Han ble erklært
inhabil i pkt 5 og 6 i saksfremlegget, og fratrådte møtet under behandling av disse punktene.
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Kjelland Larsen (AP), da hun har tilknytning til Tronstad
vannverk. Hun ble erklært inhabil i pkt 3 i saksfremlegget, og fratrådte møtet under behandling av
dette punktet.
Følgende dokumenter ble delt ut i møtet:
-oppdatert saksliste
-Protokoll fra møte i tjenesteutvalget 11.11.15
-2 vedlegg i sak PS 92/15 Invitasjon til deltagelse i forsøksordning med statlig finansiering av
omsorgstjenester: «Omsorgstjenesten – invitasjon til deltagelse i forsøk med statlig finansiering» og
«Rammer for forsøket og søknadsprosess»
-PS 94/15 Status LSK - Kjevik
Permisjon
Repr. Kjelland Larsen (AP) fikk innvilget permisjon under behandling av PS 93/15.
Repr. Bakke (AP) tiltrådte møtet under behandling av PS 90/15.

Av 9 medlemmer var 9 tilstede. (Med unntak ved behandling av PS 93/15 da det var 8 medlemmer
tilstede). Ingen merknader til sakskart og innkalling datert 11.11.15. Sakskartet omfattet PS 88/15PS 95/15.

Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Astrid M. Hilde
Ordfører

Bente Hamre
Rådgiver
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Status LSK - Kjevik

PS 95/15

Eventuelt

Saksliste oppdatert 17.11.15

PS 88/15 Godkjenning av protokoll fra møte 21.10.15
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 21.10.15.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.11.2015
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 21.10.15.

PS 89/15 Referatsaker 18.11.15
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.11.2015
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

RS 19/15 Underskrevet avtale mellom Agder kommunene vedr. partenes salg av
aksjer i Agder Energi AS 2008/842
PS 90/15 Åsbudsjett 2016 - Økonomiplan 2016-2019
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2016-2019. Driftsrammer og
investeringsbudsjett for 2016 i økonomiplanen 2016-2019 er kommunens årsbudsjett for
2016.
2. Kommunestyret vedtar å skrive ut eiendomsskatt i hele Søgne kommune i 2016, med 2
promille av takstgrunnlaget på hver eiendom med reduksjonsfaktor på 15% og 800 000
kroner i bunnfradrag.
3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn
for innkreving av skatt i budsjettåret 2016.
4. Rådmannens forslag til budsjett for Søgne kommune for 2016 vedtas med de
disponeringer og premisser som går fram av merknadene. Kommunestyret vedtar at
fordelingen til enhetene skal skje med netto driftsrammer. Rådmannen gis fullmakt til å
overføre budsjettbeløp mellom enhetene i saker som ikke er av prinsipiell betydning, og
som ikke er i strid med intensjonene i kommunestyrets budsjettvedtak.
5. Rådmannen gis fullmakt til å kjøpe eller bygge boliger for å ivareta endrede behov eller
redusere vedlikeholdskostnader forutsatt at eventuelle investeringer finansieres av
forventede inntekter fra salg av andre boliger og eventuelle tilskudd. Salg av
utleieboliger kan kun foretas ved opphør av leieforhold.
6. Kommunestyret vedtar å oppta lån til investeringer ihht. tabell 2A i saksfremstillingen.
Låneopptak for å finansiere investeringer i budsjettet for 2016 utgjør 46 680 000 kroner.
I tillegg til ovennevnte lån opptas lån i Husbanken til startlån for videre utlån med
10 000 000 kroner.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 16.11.2015
Behandling:
Ingen merknader
Innstilling:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter rådmannens forslag til vedtak.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.11.2015
Behandling:
Øverland og rådmann Holum orienterte samt besvarte spørsmål.

Innstilling:
Formannskapet tar saken til foreløpig orientering.

PS 91/15 Kommunale gebyrer og priser for 2016 som forvaltes av ingeniørvesenet
- Vann, avløp, renovasjon, slamtømming, leie, parkering mv
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
1. Tilknytningsgebyr for vann for 2016 kr. 15.000 (uendret)
2. Tilknytningsgebyr for avløp for 2016 kr. 15.000 (uendret).
3. Årsgebyr vannforsyning:
abonnementsgebyr kr. 904,- og forbruksgebyret kr. 5,54 pr m3 (uendret)
4. Årsgebyr avløp:
abonnementsgebyr kr. 1983,- og forbruksgebyret kr 12,31,- pr m3 (uendret)
5. ”Normalt” renovasjonsgebyr er fra Avfall Sør foreslått til kr. 3.140,- (ingen økning med 120
liters dunker ift 2015). Gebyrer for renovasjonstjenester fastsettes med utgangspunkt i
vedlegg 1.
6. Gebyr for hytterenovasjon økes med 1,5 % til kr. 1306,03
7. Slamrenovasjon: Gebyrer etter tabell 1 i saksframlegget.
8. Andre gebyrer tilknyttet vann, avløp:
 Gebyr for ikke å ha installert vannmåler: kr 100/måned (uendret)
 Målerleie tom 25 mm: kr 150 (uendret)
 Målerleie 26-50 mm: kr 200 (uendret)
 Målerleie 51-150 mm: ”leiepris etter avtale” (uendret)
 Oppmøte/stengning/plombering: kr 550 (uendret)
 Erstatning ødelagt måler (tom. 25 mm) pga. frostskade mv.: kr 300 + gebyr for
oppmøte dvs. kr. 850 til sammen (uendret)
 Brudd på hagevanningsrestriksjon: kr 500 (uendret)
 Åpning/stenging av vannledninger for entreprenører/rørlegger: 2.000 (uendret)
 Anleggstilskudd økes med 2,7 % til kr. 29.853,- (endret)
9. Parkeringsavgift i Høllen:
 Timeavgift kr. 15 inkl. mva (uendret)
10. Gebyr for sesongleien og vinterfortøyning med mer i den kommunale småbåthavna endres
med KPI ift 2015. Priser vedr. vinteropplagsplass, sommeropplag, vakthold tilpasses den
enhver tid gjeldende prisliste for medlemmer i Høllen og Solta AL. Kommunale priser blir
som følger:











Sesongleie 3,0 meter – 8.654,Sesongleie 3,5 meter – 10.092,Sesongleie 4,0 meter – 11.541,Sesongleie 5,0 meter – 14.427,- (nytt og dersom behov)
Vinterfortøyning 3,0 meter – 1.090,Vinterfortøyning 3,5 meter – 1.635,Vinterfortøyning 4,0 meter – 2.180,Ventelistegebyr – 453,Ventelistegebyr årlig – 0,Bytte av båtplass – 567,-

11. Leie av kommunal kai/havn/lager/parkering/strøm økes med KPI tilvarende 2,7 %:
 Årlig kaileie settes til kr. 1654,-/m og år (endret)







Døgnpris sporadiske anløp kommunale kaier – kr. 21,80/meter og døgn (endret)
Leie lager/bod – 655,80/ m2 og år (endret)
Leie parkeringsplass personbil kr. 1833,- pr år (endret)
Strøm via kommunal måler 1,57/kWh (ikke endret)
Overstående priser reguleres etter KPI.

12. Gebyrer i tilknytning til kommunale veier, gater mv økes med KPI 2,7 %:
 Forringelsesgebyr graving pr. oppmålt m2 (det faktureres min. 10 m2) – kr 140,50(endret)
 Forringelsesgebyr trenching/slissing mv pr. oppmålt meter (det faktureres min. 10 m)
– kr 140,50 (endret)
 Utleie kommunal grunn til riggplass, utsalg, is-kiosker, container mv kr/m2/døgn – kr
5,50,- (redusert)
 Overstående priser reguleres etter KPI.
13. Gebyr for feiing/tilsyn settes til 311,- (satt ned).
Til ovennevnte gebyrer tillegges merverdiavgift om ikke annet er spesifisert.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.11.2015
Behandling:
Repr. Berge (V) ble erklært inhabil i pkt 5 og 6 i saksfremlegget, og fratrådte møtet under behandling av disse punktene.
Repr. Kjelland Larsen (AP) ble erklært inhabil i pkt 3 i saksfremlegget, og fratrådte møtet under behandling av dette
punktet.
Ingen vara møtte for representantene.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Formannskapet innstiller rådmannens forslag enstemmig til kommunestyret:

Innstilling:

14. Tilknytningsgebyr for vann for 2016 kr. 15.000 (uendret)
15. Tilknytningsgebyr for avløp for 2016 kr. 15.000 (uendret).
16. Årsgebyr vannforsyning:
abonnementsgebyr kr. 904,- og forbruksgebyret kr. 5,54 pr m3 (uendret)
17. Årsgebyr avløp:
abonnementsgebyr kr. 1983,- og forbruksgebyret kr 12,31,- pr m3 (uendret)
18. ”Normalt” renovasjonsgebyr er fra Avfall Sør foreslått til kr. 3.140,- (ingen økning med 120
liters dunker ift 2015). Gebyrer for renovasjonstjenester fastsettes med utgangspunkt i
vedlegg 1.
19. Gebyr for hytterenovasjon økes med 1,5 % til kr. 1306,03
20. Slamrenovasjon: Gebyrer etter tabell 1 i saksframlegget.
21. Andre gebyrer tilknyttet vann, avløp:
 Gebyr for ikke å ha installert vannmåler: kr 100/måned (uendret)
 Målerleie tom 25 mm: kr 150 (uendret)
 Målerleie 26-50 mm: kr 200 (uendret)





Målerleie 51-150 mm: ”leiepris etter avtale” (uendret)
Oppmøte/stengning/plombering: kr 550 (uendret)
Erstatning ødelagt måler (tom. 25 mm) pga. frostskade mv.: kr 300 + gebyr for
oppmøte dvs. kr. 850 til sammen (uendret)
 Brudd på hagevanningsrestriksjon: kr 500 (uendret)
 Åpning/stenging av vannledninger for entreprenører/rørlegger: 2.000 (uendret)
 Anleggstilskudd økes med 2,7 % til kr. 29.853,- (endret)
22. Parkeringsavgift i Høllen:
 Timeavgift kr. 15 inkl. mva (uendret)
23. Gebyr for sesongleien og vinterfortøyning med mer i den kommunale småbåthavna endres
med KPI ift 2015. Priser vedr. vinteropplagsplass, sommeropplag, vakthold tilpasses den
enhver tid gjeldende prisliste for medlemmer i Høllen og Solta AL. Kommunale priser blir
som følger:











Sesongleie 3,0 meter – 8.654,Sesongleie 3,5 meter – 10.092,Sesongleie 4,0 meter – 11.541,Sesongleie 5,0 meter – 14.427,- (nytt og dersom behov)
Vinterfortøyning 3,0 meter – 1.090,Vinterfortøyning 3,5 meter – 1.635,Vinterfortøyning 4,0 meter – 2.180,Ventelistegebyr – 453,Ventelistegebyr årlig – 0,Bytte av båtplass – 567,-

24. Leie av kommunal kai/havn/lager/parkering/strøm økes med KPI tilvarende 2,7 %:
 Årlig kaileie settes til kr. 1654,-/m og år (endret)
 Døgnpris sporadiske anløp kommunale kaier – kr. 21,80/meter og døgn (endret)
 Leie lager/bod – 655,80/ m2 og år (endret)
 Leie parkeringsplass personbil kr. 1833,- pr år (endret)
 Strøm via kommunal måler 1,57/kWh (ikke endret)
 Overstående priser reguleres etter KPI.
25. Gebyrer i tilknytning til kommunale veier, gater mv økes med KPI 2,7 %:
 Forringelsesgebyr graving pr. oppmålt m2 (det faktureres min. 10 m2) – kr 140,50(endret)
 Forringelsesgebyr trenching/slissing mv pr. oppmålt meter (det faktureres min. 10 m)
– kr 140,50 (endret)
 Utleie kommunal grunn til riggplass, utsalg, is-kiosker, container mv kr/m2/døgn – kr
5,50,- (redusert)
 Overstående priser reguleres etter KPI.
26. Gebyr for feiing/tilsyn settes til 311,- (satt ned).
Til ovennevnte gebyrer tillegges merverdiavgift om ikke annet er spesifisert.

PS 92/15 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 - 11.11.2015
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune søker ikke om deltakelse i forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester.
Repr. Fardal (H) fremmet følgende forslag på vegne av H og KRF:
Søgne kommune ønsker å søke om deltakelse i forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenesten.
Votering:
Forslaget fra H og KRF vedtatt med 6 mot 3 stemmer (Ap).
Tjenesteutvalget fremmer følgende innstilling til kommunestyret:

Innstilling:
Søgne kommune ønsker å søke om deltakelse i forsøksordning med statlig finansiering av
omsorgstjenesten.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.11.2015
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:

Søgne kommune ønsker å søke om deltakelse i forsøksordning med statlig finansiering av
omsorgstjenesten.
Repr. Egeli (AP) fremmet rådmannens forslag:

Søgne kommune søker ikke om deltakelse i forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester.

Votering:
Forslagene satt opp mot hverandre. Rådmannens forslag vedtatt med 5 mot 4 stemmer (FRP,H,KRF)
Formannskapet innstiller følgende til kommunestyre:

Innstilling:

Søgne kommune søker ikke om deltakelse i forsøksordning med statlig finansiering av
omsorgstjenester.

PS 93/15 Førstegangsbehandling - Kommunedelplanen for Tangvall
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunedelplanen for Tangvall, med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, legges ut på
offentlig ettersyn og høring.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.11.2015
Behandling:
Repr. Andersen (H) ble erklært inhabil og fratrådte møtet. Repr. Lohne (H) tiltrådte møte.
Wold Sunde og Tofte orienterte samt besvarte spørsmål.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Kommunedelplanen for Tangvall, med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse legges ut på offentlig
ettersyn og høring.
Repr. Lohne (H) fremmet følgende forslag:
Området mellom Klepplandsveien og Solåsen fra B-14 t.o.m. eksisterende bebyggelse ved undergang
E-39 avsettes til fremtidig bolig og næringsområde.
Ved utleggelse av kommunedelplanen fremmes alternativ 2.
For å skape et vitalt sentrum bør torvet utstyres med flere lekeapparater. Kan evt. også benytte plenen på
nordsiden av rådhuset.
Repr. Berge (V) fremme følgende forslag:
Områdene B1, B2, B3 og B5 vurderes tatt ut av planområdet.
Repr. Kjær (SV) fremmet følgende forslag:
Område BN Linnegrøvan blir LNF-område i tråd med fylkesmannens anbefalinger.
Dersom dyrka mark av god kvalitet B1-B5 reguleres til sentrumsbolig formål, kompenseres dette ved at
ubebygde områder H910-4 avsettes til landbruksformål.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet følgende forslag:
Før kommunedelplanen legges ut til offentlig ettersyn endres følgende:








1.3.d Før det kan gis byggetillatelse til nye boenheter innenfor B1-B14 og byggetillatelse til
ny bebyggelse innenfor BN og BOP1, skal rundkjøring i krysset mellom Tangvallveien og
Hølleveien være etablert i tråd med reguleringsplan for Rådhusområdet (Plan ID 20091217).
2.2.2 Utnyttelsesgrad endres til 50%
2.2.3 Utnyttelsesgrad endres til 50%
Kommunedelplan for Tangvall utvides mot syd og tar med del av Tangvall gård for
sentrumsutvikling.
Parsell gnr. 72/bnr. 220 (ca. 5 mål) reguleres til boligformål.
Område B9 utvides mot øst og treffer B10 med en naturlig linje, slik at det blir en boligtomt
på gnr. 70/bnr. 30.

Ordfører Hilde (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Behandling saken utsettes til neste møte i formannskapet 02.12.15. Forslagene som er fremmet i dagens møte
protokollføres og vil bli behandlet i neste møte. Ved behov kan administrasjonen komme med sine innspill.

Votering:
8 medlemmer var tilstede under voteringen.
Utsettelsesforslaget fra ordfører Hilde (AP) vedtatt med 7 mot 1 stemme (FRP).
Vedtak:
Behandling saken utsettes til neste møte i formannskapet 02.12.15. Forslagene som er fremmet
i dagens møte protokollføres og vil bli behandlet i neste møte. Ved behov kan administrasjonen
komme med sine innspill.

PS 94/15 Status LSK - Kjevik
Rådmannens forslag til vedtak:


Søgne kommune ber Regjering og Storting forkaste forslagene fra FMR om å flytte LSK Kjevik
med tilhørende avdelinger fra Kjevik til Værnes.



Søgne kommune ber Regjeringen og forsvarsledelsen vurdere hvordan legge til rette for et
kompetansesenter med utgangspunkt i næringslivet, UIA og Forsvaret.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.11.2015
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
•
Søgne kommune ber Regjering og Storting forkaste forslagene fra FMR om å flytte
LSK Kjevik med tilhørende avdelinger fra Kjevik til Værnes.
•
Søgne kommune ber Regjeringen og forsvarsledelsen vurdere hvordan legge til rette for
et kompetansesenter med utgangspunkt i næringslivet, UIA og Forsvaret.

PS 95/15 Eventuelt

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.11.2015

Behandling:
Repr. Berge (V)
 Mener det nye kommunestyret bør informeres om situasjonen i Avfall Sør og Returkraft i
forbindelse med et kommunestyremøte
 Ønsker at kommunen bør se på muligheten for å sikre tomt for gjenvinning på Toftelandslier
 Vurderinger rundt næringslivet – bør være en tettere kontakt mellom Søgne Kommune og
næringslivet i Søgne. Ordfører informerte om at arbeidet på dette området, og at det allerede
er satt økt fokus på dette
Repr. Terkelsen (FRP)
 Foreslår at det begynnes med liveoverføring fra møtene i formannskapet - på lik linje med
plan- og miljøutvalget og kommunestyre. Forslaget enstemmig vedtatt
 Planstrategien – arbeidet bør igangsettes omgående. Administrasjonen vil på nyåret sette opp
en prioriteringsliste over videre planarbeid
 Terkelsen mener at ved habilitetsspørsmål bør alle representanter konferere med juridisk
rådgiver
Repr. Løchen (H)
 Ber om at døråpner inn i kommunestyresalen utbedres
Repr. Kjelland Larsen (AP)
 Ber om at døråpnere generelt på rådhuset utbedres, og at disse justeres slik at dørene har
lengre åpnetid enn det de har per i dag
 Drosjene har ikke lov til å kjøre inn til fysioterapeutene. Administrasjonen kommer tilbake
til saken
Rådmann Holum:
 Informerte om flyktningesitasjon
Ordfører Hilde:
 Har mottatt brev statsminister og KS i forbindelse med flyktningesituasjonen. Ber om brevet
sendes ut til alle medlemmer i formannskapet (Utsendt 19.11.15).
Kommunalsjef Tofte:
 Regelverk for utsmykking av kommunale bygg. Ber om signaler på om det skal nedsettes
egen komite for utsmykking av idrettshallen på Lunde. Ordfører ser nærmere på dette i
samarbeid med administrasjonen.

