Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

033
2015/2720 -33086/2016
Tormod Dalane
15.08.2016

Saksframlegg
Godkjenning av protokoll fra møte 15.06.16
Utv.saksnr
74/16

Utvalg
Formannskapet

Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 15.06.16

Vedlegg
1 Foreløpig protokoll fra møte i formannskapet 15.06.16

Møtedato
24.08.2016

SØGNE
KOMMUNE
Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Formannskapet
Kommunestyresalen Søgne rådhus
15.06.2016
09:00

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
MEDL

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

Representerer
AP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Kim Høyer Holum
Rådmann
Tormod Dalane
Utvalgssekretær

Av 9 medlemmer var 9 tilstede inkludert møtende vararepresentanter. Ingen merknader til
innkalling og sakskart datert 08.06.16. Saksliste oppdatert 10.06.16.
Sakskartet omfattet PS 59/16-PS 73/16.

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

Astrid M. Hilde
Ordfører

Tormod Dalane
Utvalgssekretær

Saksnr

Innhold

PS 59/16

Godkjenning av protokoller fra møter 18.05.16 og 08.06.16

PS 60/16

Referatsaker 15.06.16

RS 16/16
RS 17/16

Høringsnotat om oppfølging av forslag i
Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv.
Utbyggingsavtale

PS 61/16
PS 62/16

Tildelingskriterier av kommunale tjenester innen pleie- og omsorg
Avviksrapport mai 2016

PS 63/16

Fordeling av økt bevilgning Søgne omsorgsenter

PS 64/16

Avtale om opparbeidelse av vann og VA-anlegg i delfeltene B3 - B7,
Pålsneset i Søgne

PS 65/16

Vurdering av tilleggsforslag til planstrategien

PS 66/16

Søknad om dispensasjon fra fartsgrense i sjø - Try rør

PS 67/16

Transportetatenes grunnlagsdokument NTP 2019-29, høringsuttalelse
fra Søgne kommune

PS 68/16

Opprettelse av kommunalt næringsråd

PS 69/16
PS 70/16

Rapport – oppfølging av politiske vedtak
1. tertialrapport 2016 - Søgne kommune

PS 71/16
PS 72/16

Ny legevaktsavtale med legene i Søgne og Songdalen samt ny avtale
med legevakta i Kristiansand
Framtidig kommunestruktur

PS 73/16

Eventuelt 15.06.16

Saksliste oppdatert 10.06.16

PS 59/16 Godkjenning av protokoller fra møter 18.05.16 og 08.06.16
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoller fra møter 18.05.16 og 08.06.16.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.06.2016
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoller fra møter 18.05.16 og 08.06.16.

PS 60/16 Referatsaker 15.06.16
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene 15.06.16 til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.06.2016
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet tar referatsakene 15.06.16 til orientering.

RS 16/16 Høringsnotat om oppfølging av forslag i
Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv. 2016/142
RS 17/16 Utbyggingsavtale vedrørende utbygging av del av reguleringsplan
for Tangvall nord 2015/2720
PS 61/16 Tildelingskriterier av kommunale tjenester innen pleie- og omsorg
Rådmannens forslag til vedtak:
Tjenesteutvalget tar saken til etterretning.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 08.06.2016
Behandling:
Enhetsleder institusjon orienterte kort om sakens innhold i forkant av den politiske behandlingen.
Ingen merknader.
Tjenesteutvalget innstiller enstemmig til formannskapet.

Innstilling:

Tjenesteutvalget tar saken til etterretning.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.06.2016
Behandling:
Til behandling forelå Tjenesteutvalgets innstilling. (Samsvarer med rådmannens forslag til vedtak).
Bakke (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Formannskapet sender saken tilbake til tjenesteutvalget for ny behandling.
AP sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet sender saken tilbake til tjenesteutvalget for ny behandling.

PS 62/16 Avviksrapport mai 2016
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.06.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Inger merknader.
Formannskapet fattet enstemmig vedtak.

Vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering.

PS 63/16 Fordeling av økt bevilgning Søgne omsorgsenter

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 08.06.2016
Behandling:
Nestleder Bakke (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag:
Tjenesteutvalget ønsker at erfaringene med den nye bemanningsnormen evalueres innen utgangen av
året og meldes tilbake til utvalget.
Forslaget enstemmig vedtatt.
Tjenesteutvalget innstiller til formannskapet.

Innstilling:
Saken tas til orientering. Tjenesteutvalget ønsker at erfaringene med den nye
bemanningsnormen evalueres innen utgangen av året og meldes tilbake til utvalget.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.06.2016
Behandling:

Til behandling forelå Tjenesteutvalgets innstilling.
Hilde (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken tas til orientering. Formannskapet ønsker at erfaringene med den nye
bemanningsnormen evalueres innen utgangen av året og meldes tilbake til tjenesteutvalget.
AP sitt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken tas til orientering. Formannskapet ønsker at erfaringene med den nye
bemanningsnormen evalueres innen utgangen av året og meldes tilbake til tjenesteutvalget.

PS 64/16 Avtale om opparbeidelse av vann og VA-anlegg i delfeltene B3 B7 - Pålsneset i Søgne

Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag av 21.01.2016 til avtale mellom Søgne kommune og utbyggerne
av delfeltene B3-B7 i reguleringsplan for Pålsneset om utbygging av vei
og VA-anlegg godkjennes.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.06.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Ingen merknader.
Formannskapet fattet enstemmig vedtak.

Vedtak:
Forslag av 21.01.2016 til avtale mellom Søgne kommune og utbyggerne av delfeltene B3-B7 i
reguleringsplan for Pålsneset om utbygging av vei og VA-anlegg godkjennes.

PS 65/16 Vurdering av tilleggsforslag til planstrategien
Rådmannens forslag til vedtak:
Bestemmelsene til eksisterende bebyggelse i områdereguleringsplanene for Kjellendsheia syd
og Ausviga harmoniseres i den grad det kan gjøres ved mindre endringer av planene.
Framtidig disponering av Høllen og Åros vurderes i arbeidet med kommuneplanen. I
utarbeidelse av planprogrammet til kommuneplanen vurderes det om annen arealbruk i
området skal utredes særskilt.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.06.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Ingen merknader.
Formannskapet fattet enstemmig vedtak.

Vedtak:

Bestemmelsene til eksisterende bebyggelse i områdereguleringsplanene for Kjellendsheia syd
og Ausviga harmoniseres i den grad det kan gjøres ved mindre endringer av planene.
Framtidig disponering av Høllen og Åros vurderes i arbeidet med kommuneplanen. I
utarbeidelse av planprogrammet til kommuneplanen vurderes det om annen arealbruk i
området skal utredes særskilt.

PS 66/16 Søknad om dispensasjon fra fartsgrense i sjø - Try rør
Rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av forskrift om fartsbegrensing i sjøen i Søgne kommune sjøkart nr. 9 og 10 avslås
søknad om dispensasjon fra fartsbegrensingen fra Try rør as.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.06.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Terkelsen (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:
I medhold av forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Søgne kommune sjøkart nr. 9 og 10 innvilges
søknad om dispensasjon fra fartsbegrensningen fra Try rør as.

Votering
Rådmannens forslag til vedtak ble satt opp mot forslaget til FRP.
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 5(AP, KRF, SV) mot 4(H, FRP, V) stemmer.

Innstilling:
I medhold av forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Søgne kommune sjøkart nr. 9 og 10
avslås søknad om dispensasjon fra fartsbegrensningen fra Try rør as.

PS 67/16 Transportetatenes grunnlagsdokument NTP 2019-29,
høringsuttalelse fra Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Formannskapet mener plangrunnlaget fro NTP 2018-2029 har en god overordnet
tilnærming for å løse utfordringene samferdselssektoren står overfor.
2. Formannskapet mener høy ramme må som minimum legges til grunn for Samferdselsdepartementets arbeid med NTP 2018-2019.

3. Formannskapet mener plangrunnlagets omtale av E39 Gartnerløkka-Kolsdalen ikke
yter prosjektet rettferdighet, og underkommuniserer prosjektets samfunnsøkonomiske
nytte. Usikkerhet rundt prosjektet vil skape usikkerhet med betydelige negative følger
for planlegging og utvikling i Kristiansandsregionen og hindre gjennomføring av en
fremtidsrettet areal- og transportpolitikk i Kristiansandsregionen. Gartnerløkkaprosjektet må prioriteres fram i tid og sikres god tilkobling mot ny E-39 ved
Breimyrkrysset.
4. Formannskapet mener forslaget om egne statlige bidrag for drift av kollektivtransport
er et godt skritt i riktig retning for å løse kollektivtransportens
finansieringsutfordringer.
5. Formannskapet mener planleggingen av jernbaneprosjektet Grenlandsbanen,
sammenkopling av Sørlands- og Vestfoldbanen, må sikres en rasjonell fremdrift.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.06.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Egeli (AP) fremmet følgende forslag om nytt punkt til vedtaket:
 Fylkesveiene med høy trafikk og/ eller ulykkesstrekninger må prioriteres høyt i NTP


Tilførselsveier for «Nye veier» legges inn under Nye veiers ansvar og budsjett.

Andersen (H) fremmet følgende forslag om nytt punkt til vedtaket:
Søgne kommune ønsker at det settes fokus på at eksisterende av-påkjørsler i kommunen, spesielt at
Døle Bru opprettholdes.
Dette er et viktig på/avkjøringspunkt for vestre del av søgne-kommunegreise Mandal øst hensyntas.
Votering
Rådmannens forslag til vedtak, med tilleggsforslagene, ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
6. Formannskapet mener plangrunnlaget fro NTP 2018-2029 har en god overordnet
tilnærming for å løse utfordringene samferdselssektoren står overfor.
7. Formannskapet mener høy ramme må som minimum legges til grunn for Samferdselsdepartementets arbeid med NTP 2018-2019.
8. Formannskapet mener plangrunnlagets omtale av E39 Gartnerløkka-Kolsdalen ikke
yter prosjektet rettferdighet, og underkommuniserer prosjektets samfunnsøkonomiske
nytte. Usikkerhet rundt prosjektet vil skape usikkerhet med betydelige negative følger
for planlegging og utvikling i Kristiansandsregionen og hindre gjennomføring av en
fremtidsrettet areal- og transportpolitikk i Kristiansandsregionen. Gartnerløkkaprosjektet må prioriteres fram i tid og sikres god tilkobling mot ny E-39 ved
Breimyrkrysset.

9. Formannskapet mener forslaget om egne statlige bidrag for drift av kollektivtransport
er et godt skritt i riktig retning for å løse kollektivtransportens
finansieringsutfordringer.
10. Formannskapet mener planleggingen av jernbaneprosjektet Grenlandsbanen,
sammenkopling av Sørlands- og Vestfoldbanen, må sikres en rasjonell fremdrift.
11. Fylkesveiene med høy trafikk og/ eller ulykkesstrekninger må prioriteres høyt i NTP
12. Tilførselsveier for «Nye veier» legges inn under Nye veiers ansvar og budsjett.
13. Søgne kommune ønsker at det settes fokus på at eksisterende av-påkjørsler i
kommunen, spesielt at Døle bru opprettholdes.
Dette er et viktig på/avkjøringspunkt for vestre del av søgne-kommunegreise Mandal
øst hensyntas.

PS 68/16 Opprettelse av kommunalt næringsråd
Rådmannens forslag til vedtak:
Det opprettes et kommunalt næringsråd i Søgne bestående av
gruppelederne i kommunestyret. Ordfører og varaordfører fungerer som
henholdsvis leder og nestleder av rådet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.06.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Ingen merknader.
Hilde (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Det opprettes et kommunalt næringsråd i Søgne bestående av gruppelederne i formannskapet.
Næringsrådet skal ha dialog med næringsdrivende i Søgne om videre organisering av rådet.
Ordfører og varaordfører er henholdsvis leder og nestleder av rådet.
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak, ble satt opp mot forslaget til AP.
Forslaget til AP ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Det opprettes et kommunalt næringsråd i Søgne bestående av gruppelederne i formannskapet.
Næringsrådet skal ha dialog med næringsdrivende i Søgne om videre organisering av rådet.
Ordfører og varaordfører er henholdsvis leder og nestleder av rådet.

PS 69/16 Rapport - oppfølging av politiske vedtak
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.06.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Ingen merknader.
Formannskapet innstiller enstemmig til kommunestyret.

Innstilling:
Kommunestyret tar saken til orientering.

PS 70/16 1. tertialrapport 2016 - Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2016 med endringer
som beskrevet i saksframlegget.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 08.06.2016
Behandling:
Representanten Henden (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag til vedtak:
Med merknad om at vi ønsker å utvide pedagogisk personale i Søgneskolen. Vi kan ikke se behov for å
fjerne 50% pedagog fra Nygård skole.

Votering:
Hendens forslag ble vedtatt mot 3 stemmer (H,SP).
Tjenesteutvalget vedtok følgende innstilling.

Innstilling:
Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2016 med endringer

som beskrevet i saksframlegget og med merknad om at vi ønsker å utvide pedagogisk
personale i Søgneskolen. Vi kan ikke se behov for å fjerne 50% pedagog fra Nygård skole.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.06.2016
Behandling:
Rådmannens oppdaterte forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2016 med endringer
som beskrevet i saksframlegget.
I tillegg økes både inntektssiden (tilskudd fra staten) og utgiftssiden (eiendomsenhetens
driftsramme) i driftsbudsjettet med 600 000 kroner som følge av budsjettavtale i Stortinget.
Til behandling forelå Tjenesteutvalgets innstilling.
Hilde (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2016 med endringer
som beskrevet i saksframlegget. og med merknad om at vi ønsker å utvide pedagogisk
personale i Søgneskolen. Vi kan ikke se behov for å fjerne 50% pedagog fra Nygård skole.
I tillegg økes både inntektssiden (tilskudd fra staten) og utgiftssiden (eiendomsenhetens
driftsramme) i driftsbudsjettet med 600 000 kroner som følge av budsjettavtale i Stortinget.

Votering
Rådmannens oppdaterte forslag settes opp mot forslaget til AP.
Rådmannens forslag ble vedtatt med 6 (V, H, FRP, FRP, KRF, SV) mot 3 (AP) stemmer.

Innstilling:
Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2016 med endringer
som beskrevet i saksframlegget.
I tillegg økes både inntektssiden (tilskudd fra staten) og utgiftssiden (eiendomsenhetens
driftsramme) i driftsbudsjettet med 600 000 kroner som følge av budsjettavtale i Stortinget.

PS 71/16 Ny legevaktsavtale med legene i Søgne og Songdalen samt ny
avtale med legevakta i Kristiansand

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret gir sin tilslutning til ny legevaktavtale med Kristiansand kommune fra 1/116. Endringer i lokal legevaktavtale for Søgne kommune gjøres gjeldende fra 1/1-17.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.06.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Ingen merknader.
Formannskapet innstiller enstemmig til kommunestyret.

Innstilling:
Kommunestyret gir sin tilslutning til ny legevaktavtale med Kristiansand kommune fra 1/116. Endringer i lokal legevaktavtale for Søgne kommune gjøres gjeldende fra 1/1-17.

PS 72/16 Framtidig kommunestruktur
Rådmannens forslag til vedtak:
Prosessen med sammenslåing av Søgne med andre kommuner avsluttes og Søgne
kommune fortsetter som egen kommune.
Alternativ innstiling:
1. Kommunestyret legger intensjonsavtaler for Nye Søgne og Nye Kristiansand i bero
2. Kommunestyret godkjenner at kommunene Songdalen, Søgne og Kristiansand slår
seg sammen til en kommune.
3. Kommunestyret ber forhandlingsutvalget fremforhandle en intensjonsavtale med
mandat for fellesnemda som kommunestyret kan godkjenne innen 31. august.
4. Forhandlingsutvalget tiltres av en representant fra opposisjonen.
5. Forhandlingsutvalget forankrer sitt arbeid i formannskapet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.06.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Andersen (H) fremmet følgende forslag på vegne av H, KRF, SV, V:
Formannskapet innstiller til kommunestyret å legge det klare rådet ved folkeavstemningen til grunn,
og avslutter derved prosessen hva angår kommunesammenslåing.

Terkelsen (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Rådmannens forslag til alternativ innstilling.
Egeli (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

6. Kommunestyret legger intensjonsavtaler for Nye Søgne og Nye Kristiansand i bero
7. Dersom Songdalens formannskap innstiller til samtaler med Kristiansand, tas saken opp
igjen i kommunestyret

Votering
Fellesforslaget likestilles med rådmannens
Det ble votert i følgende rekkefølge
1. FRP sitt forslag
2. AP sitt forslag settes opp mot fellesforslaget
FRP sitt forslag ble forkastet mot 1 (FRP) stemme
Fellesforslaget ble vedtatt med 5 (V, H, KRF, SV) mot 4 (AP, FRP) stemmer

Innstilling:
Formannskapet innstiller til kommunestyret å legge det klare rådet ved folkeavstemningen til grunn,
og avslutter derved prosessen hva angår kommunesammenslåing.

PS 73/16 Eventuelt 15.06.16

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.06.2016
Andersen (H) stilte spørsmål til administrasjonen om eierforhold til kommunebrygga og vei på
Tånevig.
Tofte: Kommunen arbeider videre med saken.

