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I forkant av møtet ble det avholdt generalforsamling i Songvaar Vekst AS. Leder for
tjenesteutvalget, Christian Eikeland (FRP), møtte i forbindelse med tilsetting av elevombud.

Endring i saksliste
PS 37/16 ble behandlet i forkant av PS 30/16.

Habilitet
 PS 37/16 Søknad om støtte til «Nei til K5»
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Terkelsen (FRP) da han er i slekt med søker.
Representanten ble erklært inhabil og fratrådte møtet. Repr. Eikeland (FRP) tiltrådte møtet
under behandling av PS 37/16.
Av 9 medlemmer var 9 tilstede inkludert møtende vararepresentant. Ingen merknader til sakskart og
innkalling datert 14.04.16. Sakskartet omfattet f.o.m. PS 30/16 t.o.m. PS 38/16.

Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.
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PS 30/16 Godkjenning av protokoll fra møte 16.03.16
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 16.03.16.

Saksprotokoll i Formannskapet - 20.04.2016
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 16.03.16.

PS 31/16 Referatsaker 20.04.16
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene 20.04.16 til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 20.04.2016
Behandling:


RS 10/16 Salg av GB 15/6
Ingen merknader.



RS 11/16 Arbeidsmiljøutvalget – oppgaver og organisering
Formannskapet ba om protokolltilførsel:
Formannskapet presiserer viktigheten av Arbeidsmiljøutvalget og arbeidet som utvalget utfører –
spesielt med tanke på hvor stor organisasjon Søgne kommune er. Formannskapet ber om en
tilbakemelding i forhold til oppfølging av momenter som Arbeidstilsynet har påpekt.




RS 12/16 Underskrevet tilsvar til Arbeidstilsynet
RS 13/16 Vedtak om pålegg etter tilsyn av 08.12.15
Rådmann orienterte om prosessen i Administrasjonsavdelingen i forbindelse med tilsyn 08.12.15.
Rådmannen ba om signaler fra formannskapet iht budsjettsituasjon og styrkete lederressurser.

Vedtak:


RS 10/16 Salg av GB 15/6
Referatsaken tas til orientering.



RS 11/16 Arbeidsmiljøutvalget – oppgaver og organisering
Referatsaken tas til orientering med protokolltilførsel.




RS 12/16 Underskrevet tilsvar til Arbeidstilsynet
RS 13/16 Vedtak om pålegg etter tilsyn av 08.12.15
Referatsakene tas til orientering.

RS 10/16 Salg av GB 15/6 - Nodenesveien 25 - Oppfølging av protokoll i
formannskapsmøte 16.03.2016 2014/3139
RS 11/16 Arbeidsmiljøutvalget - oppgaver og organisering - behandling i
Administrasjonsutvalget 12.04.16 2016/618
RS 12/16 Underskrevet tilsvar til Arbeidstilsynet 2015/3479
RS 13/16 Vedtak om pålegg etter tilsyn av 08.12.15 - Administrasjonsavdelingen
2015/3479
PS 32/16 Sykefravær og skadestatistikk
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 12.04.2016
Behandling:
Administrasjonsutvalget innstiller enstemmig til formannskapet:

Innstilling:
Formannskapet tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 20.04.2016
Behandling:
Til behandling forelå Administrasjonsutvalgets innstilling. (Samsvarer med rådmannens forslag til vedtak).
Rådmannen informerte samt besvarte spørsmål.
Formannskapet fattet enstemmig vedtak.

Vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering.

PS 33/16 Forslag om endring av ATP-utvalg
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune har ingen merknader til foreslåtte endringer av ATP-utvalget.

Saksprotokoll i Formannskapet - 20.04.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet følgende forslag:
ATP- utvalgets, samarbeidsavtale punkt 5 Politisk organisering, opprettholdes med dagens demokratiske
sammensetting.

Votering:
Rådmannens forslag satt opp mot forslag fra repr. Terkelsen (FRP).
Rådmannens forslag vedtatt med 8 mot 1 stemmer (FRP).

Formannskapet fattet følgende vedtak.

Vedtak:
Søgne kommune har ingen merknader til foreslåtte endringer av ATP-utvalget.

PS 34/16 Forlengelse av avtale mellom Nygårdsheia Velforening og Søgne
kommune om bruk av området "Myggis" i Nygårdsheia
Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til avtale 01.04.2016 mellom Nygårdsheia Velforening og Søgne kommune om
bruk av området «Myggis» i Nygårdsheia godkjennes.

Saksprotokoll i Formannskapet - 20.04.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Formannskapet fattet enstemmig vedtak.

Vedtak:
Forslag til avtale 01.04.2016 mellom Nygårdsheia Velforening og Søgne kommune om bruk av
området «Myggis» i Nygårdsheia godkjennes.

PS 35/16 Søknad om dispensasjon fra fartsgrense i sjø i Søgne kommune for
skjærdgårdstjenesten
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
I medhold av forskrift om fartsbegrensing i sjøen i Søgne kommune sjøkart nr. 9 og 10 gis
dispensasjon fra fartsbegrensingen for MS Lyna, LK 7861, for arbeid med driftsoppgaver i
skjærgårdsparken.
Dispensasjonen gjelder fram til 1. oktober 2023.

Saksprotokoll i Formannskapet - 20.04.2016

Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Ingen merknader.
Formannskapet fattet enstemmig innstilling.

Innstilling:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
I medhold av forskrift om fartsbegrensing i sjøen i Søgne kommune sjøkart nr. 9 og 10 gis
dispensasjon fra fartsbegrensingen for MS Lyna, LK 7861, for arbeid med driftsoppgaver i
skjærgårdsparken.
Dispensasjonen gjelder fram til 1. oktober 2023.

PS 36/16 Vedtak av planstrategi for Søgne kommune 2016 - 2019
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret slutter seg til formannskapets forslag til kommunal planstrategi for
Søgne, behandlet 17.02.2016.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 13.04.2016
Behandling:
Representanten Sæther (KrF) understreker viktigheten av at rådene generelt gis mulighet til innspill i
planarbeidet før politisk behandling.
Saken ble behandlet i Søgne barne- og ungdomsråd 13.04.16. Til behandling forelå Administrasjonsutvalgets
innstilling.
Tjenesteutvalget innstiller til formannskapet.

Innstilling:
Kommunestyret slutter seg til formannskapets forslag til kommunal planstrategi for
Søgne, behandlet 17.02.2016.

Saksprotokoll i Formannskapet - 20.04.2016
Behandling:
Til behandling forelå Tjenesteutvalgets innstilling. (Samsvarer med rådmannens forslag til vedtak)

Repr. Terkelsen (FRP) fremmet følgende forslag:
Følgende innarbeides i planstrategien:
Med henvisning til protokolltilførsler i kommunestyret 17 des 2015 som et flertall stemte for, og vedtak i pml
den 2 mars 2016 innarbeides følgende i planstrategien:
Kommunestyret vedtar at reguleringsplankart/bestemmelser som omhandler eksisterende bebyggelse/bruk i
reguleringsplaner:
Områderegulering for Ausviga og Områderegulering for Kjellandsheia syd
Tas opp til revidering før høsten 2016. Dette for å vurdere/ sikre eksisterende godkjent bebyggelse i
planområdet, nøyere opp mot de nye bestemmelsene/arealformål.

Votering:
Rådmannens forslag satt opp mot forslag fra repr. Terkelsen (FRP).
Rådmannens forslag vedtatt med 6 mot 3 stemmer (FRP, H).
Formannskapet fattet følgende innstilling.

Innstilling:
Kommunestyret slutter seg til formannskapets forslag til kommunal planstrategi for
Søgne, behandlet 17.02.2016.

PS 37/16 Søknad om støtte til "Nei til K5"
Rådmannens forslag til vedtak:
«Nei til K5» innvilges støtte på inntil 20 000 kroner innenfor de rammene som fremgår av
saksframlegget.

Saksprotokoll i Formannskapet - 20.04.2016
Behandling:
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Terkelsen (FRP) da han er i slekt med søker. Representanten ble
erklært inhabil og fratrådte møtet. Repr. Eikeland (FRP) tiltrådte møtet under behandling av PS 37/16.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Ordfører Hilde (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:

«Nei til K5» innvilges støtte til skriftlig informasjonsmateriell på inntil 20 000 kroner innenfor de rammene
som fremgår av saksframlegget.

Votering:
Repr. Kleivset (KRF) ba om prøveavstemning.
Rådmannens forslag med tilleggsforslag vedtatt med 7 mot 2 stemmer (SV, FRP).
Formannskapet fattet følgende vedtak.

Vedtak:
«Nei til K5» innvilges støtte til skriftlig informasjonsmateriell på inntil 20 000 kroner innenfor
de rammene som fremgår av saksframlegget.

PS 38/16 Eventuelt 20.04.16

Saksprotokoll i Formannskapet - 20.04.2016
Behandling:
Ordfører Hilde (AP)
 Økonomisk støtte til Stine Sofies Stiftelse
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet forslag om å gi 1 kr per innbygger.

Vedtak:
Formannskapet fattet enstemmig vedtak om å gi 1 kr per innbygger til Stine Sofies
Stiftelse.


Oppfølging av budsjettvedtak – Grundersenter og Næringsråd
Rådmannen orienterte.

Repr. Bakke (AP)
 Støy fra ombyggingsarbeid på Søgne omsorgssenter og hvordan dette påvirker beboerne. Er det
mulighet for ekstra bemanning? Rådmann følger opp saken.
Repr. Kleivset (KRF)
 Opphold på institusjon – beregning av kostnader tilknyttet opphold på institusjon. Kommunalsjef
helse og omsorg orienterte.
Repr. Berge (V)
 Videregående skole på Tangvall.
Ordfører, kommunalsjef teknisk og rådmann orienterte. Nærmere informasjon vil bli sendt ut til
kommunestyrets medlemmer.
Repr. Kjær (SV)



Tronstad vannverk – valg av representanter til representantskapet og styre. Det er forslått
Oscar Logne som representant og Torunn Kristiansen som vararepresentant, og repr. Kjær (V) som
medlem av styre. I 2019 bør denne saken tas opp i valgnemnda.
Ber om at det i kommunevalgtopplæring del 2 til høsten 2016 – tas opp hva det forventes av politikere
som er valgt inn i styrer etc.

Rådmann Holum
 Orienterte om de overordnete resultatene fra brukerundersøkelsen. Resultatene sendes ut til
formannskapets medlemmer.

