Søgne kommune

Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

033
2015/2720 -19307/2016
Bente Hamre
09.05.2016

Saksframlegg
Godkjenning av protokoller fra møter 20.04.16 og 04.05.16
Utv.saksnr
41/16

Utvalg
Formannskapet

Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoller fra møter 20.04.16 og 04.05.16.

Vedlegg
1 Protokoll fra møte 20.04.16
2 Protokoll fra møte 04.05.16

Møtedato
18.05.2016

SØGNE
KOMMUNE
Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Formannskapet
Kommunestyresalen Søgne rådhus
20.04.2016
09:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Astrid Margrethe Hilde
Leder
Arild Ernst Berge
Medlem
Egel Terkelsen
Nestleder
Jack Andersen
Medlem
Torfinn Kleivset
Medlem
Per Kjær
Medlem

Representerer
AP
V
FRP
H
KRF
SV

Forfall faste medlemmer:
Navn
Bjørn Egeli
Solveig Kjelland Larsen
Tom Erik Løchen

Funksjon
MEDL
MEDL
MEDL

Representerer
AP
AP
H

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Aslaug Bakke
Pål Frode Henden
Roy Fardal

Møtte for
Solveig Kjelland Larsen
Bjørn Egeli
Tom Erik Løchen

Representerer
AP
AP
H

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kim Høyer Holum
Torkjell Tofte
Gustav Skretting
Bente Hamre

Stilling
Rådmann
Kommunalsjef teknisk
Kommunalsjef helse og omsorg
Rådgiver

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.

Astrid M. Hilde
Ordfører

Bente Hamre
Rådgiver

Saksnr

Innhold

PS 30/16

Godkjenning av protokoll fra møte 16.03.16

PS 31/16

Referatsaker 20.04.16

RS 10/16

Salg av GB 15/6 - Nodenesveien 25 - Oppfølging av protokoll i
formannskapsmøte 16.03.2016

RS 11/16

Arbeidsmiljøutvalget - oppgaver og organisering - behandling i
Administrasjonsutvalget 12.04.16

RS 12/16

Underskrevet tilsvar til Arbeidstilsynet

RS 13/16

Vedtak om pålegg etter tilsyn av 08.12.15 - Administrasjonsavdelingen

PS 32/16

Sykefravær og skadestatistikk

PS 33/16

Forslag om endring av ATP-utvalg

PS 34/16

Forlengelse av avtale mellom Nygårdsheia Velforening og Søgne
kommune om bruk av området "Myggis" i Nygårdsheia

PS 35/16

Søknad om dispensasjon fra fartsgrense i sjø i Søgne kommune for
skjærdgårdstjenesten

PS 36/16

Vedtak av planstrategi for Søgne kommune 2016 - 2019

PS 37/16

Søknad om støtte til "Nei til K5"

PS 38/16

Eventuelt 20.04.16

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.

SØGNE
KOMMUNE
Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Formannskapet
Kommunestyresalen Søgne rådhus (ekstraordinært møte)
04.05.2016
12:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Astrid Margrethe Hilde
Leder
Bjørn Egeli
Medlem
Arild Ernst Berge
Medlem
Egel Terkelsen
Nestleder
Tom Erik Løchen
Medlem
Jack Andersen
Medlem
Torfinn Kleivset
Medlem
Per Kjær
Medlem

Representerer
AP
AP
V
FRP
H
H
KRF
SV

Forfall faste medlemmer:
Navn
Solveig Kjelland Larsen

Representerer
AP

Funksjon
Medlem

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Aslaug Bakke
Solveig Kjelland Larsen

Representerer
AP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Kim Høyer Holum
Rådmann

Sak angående «Samferdselspakke for Kristiansandsregionen, fase 1 – forlengelse av
bompengeperioden i to år» ble lagt på bordet i møtet, og behandlet i forkant av PS 39/16.

Lukking av møtet
PS 39/16 Omorganisering av Administrasjonsavdelingen
Møtet ble lukket jfr. Off.l. §23.1 «økonomi,- lønns- eller personalforvaltning».
Endring i saksliste

PS 40/16 ble behandlet i forkant av 39/16.

Av 9 medlemmer var 9 tilstede inkludert møtende vararepresentant. Ingen merknader til sakskart og
innkalling, datert 29.04.16. Møtet ble varslet formannskapets medlemmer 28.04.16. Sakskartet
omfattet PS 39/16-PS 40/16.

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

PS 39/16 Omorganisering av administrasjonsavdelingen
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar saken om ny organisering av administrasjonsavdelingen til etterretning.
De økonomiske konsekvensene innarbeides i forbindelse med revidert budsjett.

Saksprotokoll i Formannskapet - 04.05.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Alle fagorganisasjoner og hovedverneombud var invitert til å delta.
Rådmann Holum, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud Nielsen orienterte og besvarte spørsmål om
prosessen og løsningsforslag i forbindelse med tilsyn fra Arbeidstilsynet.
Møtet ble lukket jfr. Off.l. §23.1 «økonomi,- lønns- eller personalforvaltning».
Møtet ble åpnet for publikum.
Ordfører ber om at formannskapet holdes orientert videre.
Formannskapet fattet enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet tar saken om ny organisering av administrasjonsavdelingen til etterretning.
De økonomiske konsekvensene innarbeides i forbindelse med revidert budsjett.

PS 40/16 Eventuelt 04.05.16

Saksprotokoll i Formannskapet - 04.05.2016
Behandling:
Sak angående «Samferdselspakke for Kristiansandsregionen, fase 1 – forlengelse av
bompengeperioden i to år» ble lagt på bordet i møtet.
Ordfører Hilde (AP) fremmet følgende forslag:
Søgne kommune støtter intensjonen i avtalen slik den foreligger, og vil i ettertid komme med
tilleggskommentarer.

Votering:
Ordfører Hildes forslag vedtatt med 8 mot 1 stemmer (FRP).

Vedtak:
Søgne kommune støtter intensjonen i avtalen slik den foreligger, og vil i ettertid komme med
tilleggskommentarer.

