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Forfall faste medlemmer:
Navn
Solveig Kjelland Larsen

Representerer
AP

Funksjon
MEDL

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Aslaug Bakke
Solveig Kjelland Larsen
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kim Høyer Holum
Bente Hamre
Torkjell Tofte
Ada Elise Nygård

Stilling
Rådmann
Rådgiver
Kommunalsjef teknisk
Rådgiver

Representerer
AP

PS 25/16 og PS 29/16
PS 22/16

Før ordinært møte i formannskapet orienterte daglig leder for Avfall Sør Husholdning; Sigurd Tvedt
- om Avfallsplanen.
Endring i saksliste
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge:
PS 19/16
PS 20/16 (RS 8/19 og RS 9/16)
PS 24/16
PS 21/16
PS 22/16
PS 23/16
PS 25/16

PS 26/16
PS 27/16
PS 28/16
PS 29/16
Lukking av møtet
 RS 8/16 Underskrevet tilsvar til Arbeidstilsynet og PS 21/16 Avviksrapport
Møtet ble lukket jfr. Off.l.§ 23.1 «økonomi-, lønns- eller personalforvaltning».
 PS 29/16 Eventuelt
Møtet ble lukket jfr. Off.l.§ 23.1 «økonomi-, lønns- eller personalforvaltning».
Habilitet
 RS 8/16 Underskrevet tilsvar til Arbeidstilsynet
Det ble reist habilitetsspørsmål for Repr. Berge (V) da han er i familie med fagleder
bibliotek. Representanten ble erklært inhabil og fratrådte møtet.
 PS 23/16 Avfallsplan for Avfall Sør husholdning – statusrapport for 2015
Det ble reist habilitetsspørsmål for Repr. Berge (V) da han sitter i styret i Avfall Sør.
Representanten ble erklært inhabil og fratrådte møtet.
Permisjon
Repr. Eikeland (FRP) møtte for repr. Terkelsen (FRP) under behandling av PS 19/16.
Av 9 medlemmer var 9 tilstede inkludert møtende vararepresentanter, med unntak av RS 8/16 hvor 8
av 9 medlemmer var tilstede.
Merknad til sakskart og innkalling datert 10.03.16: Repr. Berge (V) bemerket at i PS 27/16 og PS
28/16 – mangler intensjonsavtalene som vedlegg i disse sakene. (Disse er per 16.03.16 gjort
tilgjengelige på iPad). Ingen merknader for øvrig.

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

Saksnr

Innhold

PS 19/16

Godkjenning av protokoll fra møtet 17.02.16

PS 20/16
RS 8/16

Referatsaker 16.03.16
Underskrevet tilsvar til Arbeidstilsynet

RS 9/16

Fritak for eiendomsskatt for bygninger med historisk verdi

PS 21/16

Avviksrapport

PS 22/16

Saksfremlegg - Plan for likestilling inkludering og mangfold 2016 2020

PS 23/16

Avfallsplan for Avfall Sør husholdning - statusrapport for 2015

PS 24/16

Innretning på arbeidet med Bymiljøavtale for Kristiansandsregionen

PS 25/16

Forskrift om endring av forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart
nr. 9 og 10, Søgne kommune, Vest-Agder

PS 26/16

Endring av selskapsavtalen for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder
IKS ( IKAVA ) - gjeldende fra 2016

PS 27/16

Intensjonsavtale K2

PS 28/16

Intensjonsavtale K5

PS 29/16

Eventuelt 16.03.16

Saksliste oppdatert 14.03.16

PS 19/16 Godkjenning av protokoll fra møtet 17.02.16
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 17.02.16.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.03.2016
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 17.02.16.

PS 20/16 Referatsaker 16.03.16
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.03.2016
Behandling:


RS 8/16 Underskrevet tilsvar til Arbeidstilsynet

Det ble reist habilitetsspørsmål for Repr. Berge (V) da han er i familie med fagleder bibliotek. Representanten
ble erklært inhabil og fratrådte møtet.
Kjell Værnor fra Agenda Kaupang orienterte samt besvarte spørsmål i forbindelse med oppfølging av tilsyn i
Administrasjonsavdelingen.
Møtet ble lukket jfr. Off.l.§ 23.1 «økonomi-, lønns- eller personalforvaltning».


RS 9/16 Fritak for eiendomsskatt for bygninger med historisk verdi

Ingen merknader.

Vedtak:


RS 8/16 Underskrevet tilsvar til Arbeidstilsynet



RS 9/16 Fritak for eiendomsskatt for bygninger med historisk verdi

Formannskapet tar referatsakene 16.03.16 til orientering.

RS 8/16 Underskrevet tilsvar til Arbeidstilsynet 2015/3479
RS 9/16 Fritak for eiendomsskatt for bygninger med historisk verdi 2010/4317
PS 21/16 Avviksrapport
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 14.03.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering.
Administrasjonsutvalget fremmet følgende forslag:
Administrasjonsutvalget ønsker at Arbeidsmiljøutvalget søker å legge til rette for at avviksrapporteringen i
større grad fanger opp utfordringer om det psykososiale miljøet på avdelinger og enheter.

Ingen merknader forøvrig.
Administrasjonsutvalget innstiller enstemmig til formannskapet.

Innstilling:
Administrasjonsutvalget ønsker at Arbeidsmiljøutvalget søker å legge til rette for at
avviksrapporteringen i større grad fanger opp utfordringer om det psykososiale miljøet på
avdelinger og enheter.
Formannskapet tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.03.2016
Behandling:
Til behandling forelå Administrasjonsutvalgets innstilling.
Administrasjonsutvalget ønsker at Arbeidsmiljøutvalget søker å legge til rette for at avviksrapporteringen i
større grad fanger opp utfordringer om det psykososiale miljøet på avdelinger og enheter.
Formannskapet tar saken til orientering.
I neste møte i formannskapet avholdes medarbeidersamtalen med rådmannen.

Vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering.

PS 22/16 Saksfremlegg - Plan for likestilling inkludering og mangfold 2016 - 2020
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunens forslag til plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 vedtas.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 16.02.2016
Behandling:
Administrasjonsutvalget innstiller enstemmig til formannskapet:

Innstilling:

Kommunens forslag til plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 vedtas.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.03.2016
Behandling:
Rådgiver Ada Elise Nygård orienterte og besvarte spørsmål i forbindelse med planen.
Til behandling forelå Administrasjonsutvalgets innstilling: (samsvarer med rådmannens forslag til vedtak).
Kommunens forslag til plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 vedtas.
Formannskapet innstiller følgende til kommunestyret:

Innstilling:
Kommunens forslag til plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 vedtas.

PS 23/16 Avfallsplan for Avfall Sør husholdning - statusrapport for 2015
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune godkjenner framlagt statusrapport for avfallsplan for 2015.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.03.2016
Behandling:
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Berge (V) da han sitter i styret i Avfall Sør. Representanten ble
erklært inhabil og fratrådte møtet.
Før ordinært møte i formannskapet orienterte daglig leder for Avfall Sør Husholdning; Sigurd Tvedt - om
Avfallsplanen.
Ingen merknader.

Vedtak:
Søgne kommune godkjenner framlagt statusrapport for avfallsplan for 2015.

PS 24/16 Innretning på arbeidet med Bymiljøavtale for Kristiansandsregionen

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Formannskapet tar saken til orientering og gir sin tilslutning til at styringsgruppen for
arbeidet med Bymiljøavtale for Kristiansandsregionen viderefører arbeidet med forslag til
bymiljøavtale innenfor rammene som er redegjort for i denne saken.
2. Formannskapet ber om at bearbeidet forslag til bompengeinnkreving og tiltaksporteføljer blir
underlagt særskilt politisk behandling før regionens forslag til bymiljøavtale oversendes
Samferdselsdepartementet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.03.2016
Behandling:
Jan Erik Ringjord fra Kristiansand kommune orienterte samt besvarte spørsmål angående Bymiljøavtalen, og
hvilke konsekvenser denne vil ha for Søgne kommune.
Ordfører Hilde (AP) fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens forslag til vedtak:
Dersom andre kommuner får gjennomslag for enkeltprosjekter utover planlagte prosjekter, vil Søgne
kommune kreve tilsvarende prosjekter gjennomført også i Søgne.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet følgende forslag:
1. Formannskapet tar saken til orientering og gir sin tilslutning til at styringsgruppa for arbeidet med
Bymiljøavtalen for Kristiansandsregionen viderefører arbeidet med forslag til Bymiljøavtale
-Rushtidsavgiften økes ikke, det arbeides med å avvikle denne
-Bompenger brukes ikke til drift av kollektivtrafikk
-Det legges ikke til grunn en økning i bompengeinnkrevingen
-Det etableres ingen nye bomstasjoner/innkrevingssteder.
2. Formannskapet ber om at bearbeidet forslag til bompengeinnkrevingen og tiltaksporteføljer blir
underlagt særskilt politisk behandling før regionens forslag til bymiljøavtalen oversendes
Samferdselsdepartementet.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
1. Rådmannens forslag satt opp mot repr. Terkelsen (FRP) sitt forslag til vedtak.
2. Ordfører Hilde (AP) sitt tilleggsforslag.
Rådmannens forslag vedtatt med 8 mot 1 stemme (FRP)
Tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
3. Formannskapet tar saken til orientering og gir sin tilslutning til at styringsgruppen for
arbeidet med Bymiljøavtale for Kristiansandsregionen viderefører arbeidet med forslag
til bymiljøavtale innenfor rammene som er redegjort for i denne saken.

4. Formannskapet ber om at bearbeidet forslag til bompengeinnkreving og
tiltaksporteføljer blir underlagt særskilt politisk behandling før regionens forslag til
bymiljøavtale oversendes Samferdselsdepartementet.
5. Dersom andre kommuner får gjennomslag for enkeltprosjekter utover planlagte
prosjekter, vil Søgne kommune kreve tilsvarende prosjekter gjennomført også i Søgne.

PS 25/16 Forskrift om endring av forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart
nr. 9 og 10, Søgne kommune, Vest-Agder
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune fastsetter forskrift om endring av forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 9
og 10, Søgne kommune, Vest-Agder (vedlegg 4).
Endringsforskriften med tilhørende sakspapirer oversendes Kystverket for stadfesting.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.03.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune fastsetter forskrift om endring av forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 9
og 10, Søgne kommune, Vest-Agder (vedlegg 4).
Endringsforskriften med tilhørende sakspapirer oversendes Kystverket for stadfesting.
Repr. Terkelsen (FRP) fremme følgende forslag:
Dagens forskrift om fartsbegrensning opprettholdes.

Votering:
Rådmannens forslag satt opp mot repr. Terkelsen (FRP) sitt forslag til vedtak.
Frp sitt forslag vedtatt med 5 (FRP, AP, SV) mot 4 stemmer (V, H, KRF)

Innstilling:
Dagens forskrift om fartsbegrensning opprettholdes.

PS 26/16 Endring av selskapsavtalen for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS
( IKAVA ) - gjeldende fra 2016

Rådmannens forslag til vedtak:
I selskapsavtalen for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS, endres § 5, tredje ledd til å lyde:
§ 5 Innskuddsplikt og eierandel
Deltakerne yter årlig midler til selskapets drift.
Beløpets størrelse og grunnlaget for utregningen av driftstilskuddet skal være folketallet ved siste
årsskifte. For deltakere som ikke kan legge folketall til grunn, og for nye deltakere, skal innskuddet
fastsettes av representantskapet i forbindelse med behandlingen av selskapets årsbudsjett.
Søgne kommunes beregnede eierandel fra og med 2016 som følger:
Kommune
Søgne kommune

Eierandel
8,91 %

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.03.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Formannskapet innstiller enstemmig til kommunestyret.

Innstilling:
I selskapsavtalen for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS, endres § 5, tredje ledd til å lyde:
§ 5 Innskuddsplikt og eierandel
Deltakerne yter årlig midler til selskapets drift.
Beløpets størrelse og grunnlaget for utregningen av driftstilskuddet skal være folketallet ved siste
årsskifte. For deltakere som ikke kan legge folketall til grunn, og for nye deltakere, skal innskuddet
fastsettes av representantskapet i forbindelse med behandlingen av selskapets årsbudsjett.
Søgne kommunes beregnede eierandel fra og med 2016 som følger:
Kommune
Søgne kommune

Eierandel
8,91 %

PS 27/16 Intensjonsavtale K2
Forhandlingsutvalgets forslag til vedtak:
1. Kommunestyret legger fremlagt intensjonsavtale om etablering av Nye Søgne, inkludert
mandat for fellesnemda, ut til innbyggerhøring slik det fremgår av saken.
2. Kommunestyret legger i tillegg saken ut til en rådgivende folkeavstemming 6. juni 2016.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.03.2016
Behandling:
Til behandling forelå forhandlingsutvalgets forslag til innstilling.
Formannskapet innstiller enstemmig til kommunestyret.

Innstilling:
3. Kommunestyret legger fremlagt intensjonsavtale om etablering av Nye Søgne, inkludert
mandat for fellesnemda, ut til innbyggerhøring slik det fremgår av saken.
4. Kommunestyret legger i tillegg saken ut til en rådgivende folkeavstemming 6. juni 2016.

PS 28/16 Intensjonsavtale K5
Forhandlingsutvalgets forslag til vedtak:
5. Kommunestyret legger fremlagt intensjonsavtale om etablering av Nye Kristiansand,
inkludert mandat for fellesnemda, ut til innbyggerhøring slik det fremgår av saken.
6. Kommunestyret legger i tillegg saken ut til en rådgivende folkeavstemming 6. juni 2016.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.03.2016
Behandling:
Til behandling forelå forhandlingsutvalgets forslag til innstilling.
Formannskapet innstiller enstemmig til kommunestyret.

Innstilling:

7. Kommunestyret legger fremlagt intensjonsavtale om etablering av Nye Kristiansand,
inkludert mandat for fellesnemda, ut til innbyggerhøring slik det fremgår av saken.
8. Kommunestyret legger i tillegg saken ut til en rådgivende folkeavstemming 6. juni 2016.

PS 29/16 Eventuelt 16.03.16

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.03.2016

Behandling:
Repr. Bakke (AP)


Etterspør mulighet for gateskilt på Tangvall. Administrasjonen ber om en skriftlig henvendelse på
dette.

Repr. Kjær (SV)
 Etterspør hvilke mandat og forventinger det stilles til folkevalgte som er valgt inn i styrer,
organisasjoner etc. Ordfører orienterte.
Ordfører Hilde (AP)
 Avklarte med formannskapet at det er enighet om følgende: forhåndsstemmeperioden i forbindelse
med folkeavstemning vil være fra 09.05-03.06.16. Valglokalet vil på valgdagen 06.06.16 være
Nygårdshallen, og åpningstiden vil være kl 10-20.
 Orienterte om kommunereform og informasjonsarbeid på egne nettsider og some.
Rådmann Holum
 Ba om avklaringer rundt informasjonsarbeid i forbindelse med folkeavstemning – opp mot
ungdomsskolene.
Kommunalsjef Tofte
 Orienterte om status for kommunedelplan Tangvall.
 Orienterte om teknisk tilstand ved Bygdemuseet. Det vises til budsjettvedtak for oppfølging – vedtatt
i kommunestyre 17.12.15 – nødvendige tiltak ved Bygdemuseet på Lunde vurderes opp mot midler
som er avsatt til rehabilitering av kommunale bygg.
 Orienterte om vekting av lærlinger ved utlysning av anbudskonkurranser. Fom 2015 er det ved alle
jobber av en viss størrelse (Doffin-utlysninger) krevd at hoved/totalleverandør er med i byggebransjens lærling program. Dette gjelder blant annet anbud for nytt skolebygg på Lunde skole, ny
flerbrukshall, samt anbud for 7 nye rom på Søgne Omsorgssenter.
 Presenterte programmet for workshop - Powerhouse 07.04.16 og ba om innspill på dette.
Kommunestyret vil bli invitert til workshopen.
Repr. Berge (V)
 Salg av Søvik barnehage og delegert myndighet til rådmannen. Administrasjonen utarbeider et
skriftlig svar til repr. Berge med kopi til formannskapets medlemmer.
 Tidligere sak angående fattige barn i Søgne – kan denne saken tas opp på nytt? Ordfører viser til dette
blir tatt opp i kommunestyret 17.03.16 som interpellasjon.
Møtet ble lukket jfr. Off.l.§ 23.1 «økonomi-, lønns- eller personalforvaltning».

