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Utvalg:
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Dato:
Tid:

Formannskapet
Kommunestyresalen - Søgne rådhus
14.09.2016
08:30

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

Representerer
AP
V
FRP
H
H
KRF
SV

Forfall faste medlemmer:
Navn
Bjørn Egeli
Solveig Kjelland Larsen

Representerer
AP
AP

Funksjon
Medlem
Medlem

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Aslaug Bakke
Bjørn Egeli
Paul Magne Lunde
Solveig Kjelland Larsen
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kim Høyer Holum
Torkjell Tofte
Ståle Øverland
Camilla Erland Aarnes

Representerer
AP
AP

Stilling
Rådmann
Kommunalsjef teknisk
Økonomisjef
Rådgiver

I forkant av møtet var det ekstraordinær generalforsamling i Salemsveien 24 AS.
Ingen merknader til innkalling eller sakskart datert 07.09.16. Sakskartet
omfattet PS 83/16-95/16. Sak RS 30/16Rutiner for rammeavtaler, avrop
rammeavtaler og oppfølging av det politiske vedtaket om miljøvennlig innkjøp og
lærlingordning og PS 95/16 Justering av innskuddsbeløp - reforhandling av avtale
med Høllen og Solta Båthavn ettersendt 08.09.16.
Endringer i rekkefølge i sakslisten
 PS 95/16 behandlet etter PS 84/16.

Ordfører Hilde gitt permisjon kl. 10.15, etter behandling av sak PS 87/16.
Varaordfører fungerte som ordfører og ledet møtet i ordfører Hilde sitt fravær.

Inhabilitet
 Sak PS 95/16 Justering av innskuddsbeløp - reforhandling av
avtale med Høllen og Solta Båthavn
Repr. Lunde (AP), Repr. Berge (V), Repr, Løchen (H), Repr, Terkelsen (FRP),og
Repr. Kleivset (KRF) erklært inhabile da eier båtplass i Høllen og Solta båthavn.
Følgende repr. møtte:
o
o
o
o
o

Repr. Knut Henriksen (AP) - møtte for Lunde
Repr. Heidi Johansen (AP) – møtte for Berge (V). AP og V har fellesliste til
formannskapet
Repr. Oskar Lohne (H) – møtte for Løchen
Repr. Bernt Daland (FRP) møtte for Terkelsen
Repr. Allen Elle (KRF) møtte for Kleivset



PS 86/16 Tildeling av utvidet egenregi - næringsavfall fra kommunal virksomhet
Repr. Berge (V) og Repr. Løchen (H) erklært inhabile. Repr. Henriksen og
Lohne (H) møtte for hhv Berge (V) og Løchen (H).



PS 88/16 Høring avfallsplan 2017-2020 - Avfall Sør
Repr. Berge (V) erklært inhabil. Ingen vara møtte for representanten. 8
representanter til stede under behandlingen.

Felles formannskapsmøte med Songdalen kommune
 Kl. 12-12.30 lunsj i kommunestyresalen
 Kl. 12.30-13.30:
o Politireform
o Kommunereform


Kl. 13.30-14.30:
o Nye Veier – informasjon om status og veien videre ved oppdragsleder
Jon Terje Ekeland og Utbyggingssjef Kristiansand vest – Vigeland,
Harald J. Solvik.

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

Egel Terkelsen
Fung. ordfører

Camilla Erland Aarnes
rådgiver

Saksnr

Innhold

PS 83/16

Godkjenning av protokoll fra møte 24.08.16

U.off.

PS 84/16

Referatsaker 14.09.16

RS 25/16

Retting av plandokumenter til kommunedelplanen for Tangvall

RS 26/16

Møtereferat - 1/16 - Styringsgruppe Tjenesteenhetsstruktur Agder Nærpolitireformen Agder

RS 27/16

Søknad om kommunebidrag - TV-aksjonen NRK 2016 Røde Kors

RS 28/16

Invitasjon til "Årets lokale klimatiltak" 2016

RS 29/16

Høring - Kommunelovutvalgets utredning 2016: 4

RS 30/16

Rutiner for rammeavtaler, avrop rammeavtaler og oppfølging av det
politiske vedtaket om miljøvennlig innkjøp og lærlingordning

PS 85/16

Avviksrapport august 2016

PS 86/16

Tildeling av enerett - næringsavfall fra kommunale bygg

PS 87/16

Barnehagebehovsplan 2016 - 2024

PS 88/16

Høring avfallsplan 2017 - 2020 - Avfall Sør

PS 89/16

Lagring av opptak fra politiske møter

PS 90/16

Vederlagsberegning ved korttidsopphold

PS 91/16

Rammer for arbeidet med Årsbudsjett 2017 og Økonomiplan 20172020

PS 92/16

Behandling av søknader om støtte som faller utenfor kulturmidler

PS 93/16

Strategiplan for tilsyn i byggesaker

PS 94/16

Eventuelt 14.09.16

PS 95/16

Justering av innskuddsbeløp - reforhandling av avtale med Høllen og
Solta Båthavn

Ettersendt
08.09.16

Ettersendt
08.09.16

PS 83/16 Godkjenning av protokoll fra møte 24.08.16
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 24.08.16.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.09.2016
Behandling:
Repr. Terkelsen (FRP):
Sak PS 62/16 Prinsippvedtak for bompengefinansiering av Bymiljøavtalen
I punkt e) og punkt f) i Høyres forslag er bokstavene byttet om.

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 24.08.16 med merknader fremkommet i møtet.

PS 84/16 Referatsaker 14.09.16

Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.09.2016
Behandling:
RS 25/16 Retting av plandokumenter til kommunedelplanen for Tangvall
 Repr.Terkelsen (FRP) bør forelegges kommunestyret
RS 27/16 Søknad om kommunebidrag - TV-aksjonen NRK 2016 Røde Kors
Vedtak:
Formannskapet innvilger søknad med beløp avsatt i budsjettet.
RS 29/16 Høring - Kommunelovutvalgets utredning 2016: 4
Repr. Bakke (AP) fremmet forslag:
1. Søgne kommunestyre vedtar å overlate til KS å avgi høringsuttalelse,
2. Søgne kommunestyre vil spesielt peke på at lovforslaget gir et generelt inntrykk av å svekke
posisjonen til lokalpolitikere ved at disse fratas oppgaver og myndighet som de har etter dagens
lovgiving. Dette mener vi svekker lokaldemokratiet.
Votering:
AP sitt forslag punkt 1 enstemmig vedtatt. Forslag punkt 2 vedtatt med 6 mot 3 (V, KRF, FRP) stemmer
Innstilling:
1. Søgne kommunestyre vedtar å overlate til KS å avgi høringsuttalelse,
2. Søgne kommunestyre vil spesielt peke på at lovforslaget gir et generelt inntrykk av å svekke
posisjonen til lokalpolitikere ved at disse fratas oppgaver og myndighet som de har etter dagens
lovgiving. Dette mener vi svekker lokaldemokratiet.

RS 30/16 Rutiner for rammeavtaler, avrop rammeavtaler og oppfølging av det politiske vedtaket om
miljøvennlig innkjøp og lærlingordning
Vedlegg til referatsaken fulgte ikke med innkallingen, og ble utdelt i møtet. Vedlegget publisert i mappen
«Andre dokumenter».
Formannskapet utsetter saken og ønsker mer informasjon om rutiner på avrop på ramme avtaler

Øvrige referatsaker tas til orientering

RS 25/16 Retting av plandokumenter til kommunedelplanen for Tangvall
2014/1569
RS 26/16 Møtereferat - 1/16 - Styringsgruppe Tjenesteenhetsstruktur Agder Nærpolitireformen Agder 2010/4381

RS 27/16 Søknad om kommunebidrag - TV-aksjonen NRK 2016 Røde Kors
2016/1451
RS 28/16 Invitasjon til "Årets lokale klimatiltak" 2016 2016/2058
RS 29/16 Høring - Kommunelovutvalgets utredning 2016: 4 2016/2640
RS 30/16 Rutiner for rammeavtaler, avrop rammeavtaler og oppfølging av det
politiske vedtaket om miljøvennlig innkjøp og lærlngordning 2016/2516
PS 85/16 Avviksrapport august 2016
Rådmannens forslag til vedtak:

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 06.09.2016
Behandling:
Administrasjonsutvalget ber administrasjonen sørge for at lederne får nødvendig opplæring i avvikssytemet
slik at de kan lære opp ansatte i sin enhet/avdeling. Det er viktig at vikarer og midlertidig ansatte også gis
opplæring i systemet.
Administrasjonsutvalget ber om at det blir vurdert om avvik kan varsles via en app på mobilen el.l. Det gis
tilbakemelding til Administrasjonsutvalget vedørende dette.

Innstilling:
Administrasjonsutvalget tar saken til orientering. Administrasjonsutvalget ber administrasjonen
sørge for at lederne får nødvendig opplæring i avvikssystemet slik at de kan lære opp ansatte i sin
enhet/avdeling. Det er viktig at vikarer og midlertidig ansatte også gis opplæring i systemet.
Administrasjonsutvalget ber om at det blir vurdert om avvik kan varsles via en app på mobilen el.l.
Det gis tilbakemelding til Administrasjonsutvalget vedørende dette.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.09.2016
Behandling:
Tall for sykefravær 2. tertial ble orientert i møtet. Dokumentet publisert i mappen «Andre dokumenter»
Til behandling lå administrasjonsutvalgets innstilling:
Administrasjonsutvalget tar saken til orientering. Administrasjonsutvalget ber administrasjonen sørge for at
lederne får nødvendig opplæring i avvikssystemet slik at de kan lære opp ansatte i sin enhet/avdeling. Det er
viktig at vikarer og midlertidig ansatte også gis opplæring i systemet.
Administrasjonsutvalget ber om at det blir vurdert om avvik kan varsles via en app på mobilen el.l. Det gis
tilbakemelding til Administrasjonsutvalget vedørende dette.

Formannskapet ga enstemmig sin tilslutning til administrasjonsutvalgets innstilling

Vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering. Formannskapet ber administrasjonen sørge for at lederne får
nødvendig opplæring i avvikssystemet slik at de kan lære opp ansatte i sin enhet/avdeling. Det er viktig at
vikarer og midlertidig ansatte også gis opplæring i systemet.
Formannskapet ber om at det blir vurdert om avvik kan varsles via en app på mobilen el.l. Det gis
tilbakemelding til Administrasjonsutvalget vedørende dette.

PS 86/16 Tildeling av enerett - næringsavfall fra kommunale bygg
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret tildeler Avfall Sør Husholdning AS oppdraget med innsamling og
behandling av kommunalt næringsavfall i utvidet egenregi med virkning fra 01.01.2017.
2. Rådmannen delegeres ansvaret til en samordnet kunngjøring mellom eierkommunene og
Avfall Sør Husholdning AS.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.09.2016
Behandling:
Repr. Berge (V) erklært inhabil da han sitter i styret i Avfall Sør AS. Repr. Løchen (H) erklært inhabil da
vedtaket ville kunne få konsekvenser for bedriften han er ansatt i. Repr. Henriksen og Lohne (H) møtte for
hhv Berge (V) og Løchen (H).
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
1. Kommunestyret tildeler Avfall Sør Husholdning AS oppdraget med innsamling og behandling av
kommunalt næringsavfall i utvidet egenregi med virkning fra 01.01.2017.
2. Rådmannen delegeres ansvaret til en samordnet kunngjøring mellom eierkommunene og Avfall
Sør Husholdning AS.

PS 87/16 Barnehagebehovsplan 2016 - 2024
Rådmannens forslag til vedtak:
Barnehagebehovsplan 2016-2024 vedtas med de anbefalinger som ligger i den.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 07.09.2016
Behandling:
Leder av tjenesteutvalget Christian Eikeland (Frp) foreslo følgende tilleggsforslag:
Ny barnehage kan i perioden etableres i sentrum eller sentrumsnært.

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Tilleggforslaget fra Christian Eikeland (Frp) ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Barnehagebehovsplan 2016-2024 vedtas med de anbefalinger som ligger i den.
Ny barnehage kan i perioden etableres i sentrum eller sentrumsnært.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.09.2016
Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling andre setning vedtatt med 8 mot 1 (SV) stemme.

Innstilling:
Barnehagebehovsplan 2016-2024 vedtas med de anbefalinger som ligger i den.
Ny barnehage kan i perioden etableres i sentrum eller sentrumsnært.

PS 88/16 Høring avfallsplan 2017 - 2020 - Avfall Sør
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune har ingen merknader til høringsutkastet for avfallsplan for 2017 – 2020.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.09.2016
Behandling:
Repr. Berge (V) erklært inhabil da han sitter i styret i Avfall Sør AS. Ingen vara møtte for representanten. 8
representanter til stede under behandlingen.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Søgne kommune har ingen merknader til høringsutkastet for avfallsplan for 2017 – 2020.

PS 89/16 Lagring av opptak fra politiske møter
Rådmannens forslag til vedtak:



Søgne kommune starter med å lagre opptak fra utvalgsmøtene.
Opptakene gjøres tilgjengelig på kommunens nettsider inntil neste møte i samme utvalg finner sted.
Deretter slettes opptaket og erstattes med det nye.



Dette gjøres for følgende utvalg: Kommunestyret, Formannskapet og Plan og Miljøutvalget.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.09.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:




Søgne kommune starter med å lagre opptak fra utvalgsmøtene.
Opptakene gjøres tilgjengelig på kommunens nettsider inntil neste møte i samme utvalg finner sted.
Deretter slettes opptaket og erstattes med det nye.
Dette gjøres for følgende utvalg: Kommunestyret, Formannskapet og Plan og Miljøutvalget.

Fung. ordfører Terkelsen (FRP) fremmet forslag til nytt kulepunkt 2:


Opptakene gjøres tilgjengelig på kommunens nettsider i 6 måneder

Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Saken bør behandles i kommunestyret og formannskapet ba om at
en økonomisk vurdering av FRP sitt forslag blir gitt i kommunestyret 22.09.16. FRP sitt forslag ble derfor
ikke votert over.

Innstilling:




Søgne kommune starter med å lagre opptak fra utvalgsmøtene.
Opptakene gjøres tilgjengelig på kommunens nettsider inntil neste møte i samme utvalg finner sted.
Deretter slettes opptaket og erstattes med det nye.
Dette gjøres for følgende utvalg: Kommunestyret, Formannskapet og Plan og Miljøutvalget.

PS 90/16 Vederlagsberegning ved korttidsopphold
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunen beregner vederlag for korttidsopphold etter Forskrift om egenandel for kommunale
helse- og omsorgstjenester, dog slik at vedtak om korttidsopphold beregnes etter fast sats vedtatt
årlig av Helse– og omsorgsdepartementet.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 07.09.2016
Behandling:
Rådmannen foreslo at vedtaket endres til:
Kommunen beregner vederlag om korttidsopphold etter fast sats vedtatt årlig av helse- og
omsorgsdepartementet, f.t. kr 150 pr. døgn.
Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:

Kommunen beregner vederlag om korttidsopphold etter fast sats vedtatt årlig av helse- og
omsorgsdepartementet, f.t. kr 150 pr. døgn.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.09.2016
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunen beregner vederlag om korttidsopphold etter fast sats vedtatt årlig av helse- og
omsorgsdepartementet, f.t. kr 150 pr. døgn.

PS 91/16 Rammer for arbeidet med Årsbudsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020
Rådmannens forslag til vedtak:
1.
2.
3.
4.

Frie inntekter budsjetteres i tråd med KS sin prognosemodell.
Eiendomsskatten videreføres med gjeldende satser.
Det legges opp til et netto driftsresultat for 2017 i tråd med gjeldende økonomiplan.
I hovedsak videreføres gjeldende sektor- og enhetsrammer, justert for prisog lønnsvekst og demografiske endringer (befolkningsvekst og endret
alderssammensetning). Endringer fra 2016 til 2017 i gjeldende økonomiplan
og videreføring av enkelte politiske vedtak i 2016, jf. saksframlegget,
innarbeides imidlertid i 2017-budsjettet.
5. For å balansere budsjettet mangler det gitt forutsetningene i
konklusjonspunkt 1-4 i størrelsesorden 2-3 mill. kroner. Inndekning av dette
avklares i den videre prosessen.
6. I den videre prosessen vil en arbeide for å styrke tidlig innsats og
forebygging, blant annet ved å legge til rette for godt samarbeid på tvers av
enheter og sektorer.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 07.09.2016
Behandling:
Leder av tj. utvalget Christian Eikeland (Frp) foreslo å ta saken til orientering.
Repr. Oscar Lohne (H) foreslo å legge følgende som vedlegg til protokollen:
Høyre foreslår at eiendomsskattens bunnfradrag økes med kr 100.000.
Høyres forslag vedlegges protokollen uten realitetsvotering slik:
Høyre foreslår at eiendomsskattens bunnfradrag økes med kr 100.000.

Innstilling:

Tjenesteutvalget vedtok enstemmig at sak om rammer for arbeidet med Årsbudsjett 2017 og
Økonomiplan 2017-2020 tas til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.09.2016
Behandling:
Formannskapet tok saken enstemmig til orientering
Vedtak:
Sak om rammer for arbeidet med Årsbudsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 tas til orientering.

PS 92/16 Behandling av søknader om støtte som faller utenfor kulturmidler
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Det vurderes i forbindelse med behandlingen av 2017-budsjettet om det er hensiktsmessig å
avsette en egen pott til søknader om støtte som faller utenfor målgruppen for kulturmidler.
2. Rådmannen foreslår et tilskudd til Røde Kors i budsjettet for 2017 basert på søknad. Beløp
fastsettes i forbindelse med økonomiplanen.
3. Behandling av øvrige søknader avventer behandlingen av økonomiplanen.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.09.2016
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Det vurderes i forbindelse med behandlingen av 2017-budsjettet om det er hensiktsmessig å avsette en
egen pott til søknader om støtte som faller utenfor målgruppen for kulturmidler.
2. Rådmannen foreslår et tilskudd til Røde Kors i budsjettet for 2017 basert på søknad. Beløp fastsettes i
forbindelse med økonomiplanen.
3. Behandling av øvrige søknader avventer behandlingen av økonomiplanen.

PS 93/16 Strategiplan for tilsyn i byggesaker
Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget vedtar Søgne kommunes strategiplan for tilsyn i byggesaker.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 31.08.2016

Behandling:
Formannskapet fattet følgende innstilling i møte 24.08.16:
Saken sendes tilbake til administrasjonen for behandling i plan- og miljøutvalget, før behandling i
formannskapet.
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar Søgne kommunes strategiplan for tilsyn i byggesaker.

Repr. Daland (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Iht delegasjonsreglementet overlater plan- og miljøutvalget til formannskapet og vedta strategiplanen for
tilsynssaker.
Plan- og miljøutvalget innstiller til formannskapet.

Votering:
Rådmannens forslag satt opp mot forslag fra FRP.
Rådmannens forslag vedtatt med 5 mot 4 stemmer (H, FRP)

Innstilling:

Formannskapet vedtar Søgne kommunes strategiplan for tilsyn i byggesaker.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.09.2016
Behandling:
Plan- og miljøutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Formannskapet vedtar Søgne kommunes strategiplan for tilsyn i byggesaker.

PS 94/16 Eventuelt 14.09.16

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.09.2016
Behandling:
Repr. Kjær (SV):
PS 87/16 Barnehagebehovsplanen 2016-2024



Representanten presiserte at han støtter Barnehagebehovsplanen 2016-2024

Fung. ordfører Terklesen:
 Orientering fra rådmannen utsettes til neste møte, siden flere faste medlemmer har meldt forfall til
dagens møte
Arealplanlegger Vibeke Wold Sunde:
 orienterte om planprogrammet knyttet til arbeidet med kommuneplanen. Fung. ordfører Terkelsen:
det bør arrangeres en workshop om planprogrammet i neste formannskap.

Repr. Berge (V):
 Minnet om folkevalgtopplæring 19-20. oktober, og at gruppelederne bør minne
kommunestyrerepresentantene om opplæringen.
Repr. Bakke (AP) innvilget permisjon.
Repr. Løchen (H):


Endringer i klokkeslett for servering av middag på sykehjem

«Mange av våre skrøpeligste eldre får i seg for lite næring. La oss begynne å servere dem mat når de er
sultne.
Ingenting er som en god middag når magen skriker av sult.
Du gleder deg til å spise og du blir glad når du gjør det. Maten gir deg mer enn fysisk påfyll. Når du
spiser sammen med andre blir du ikke bare mett. Du blir også sett. Det gir psykisk påfyll.
Mange av våre aller skrøpeligste eldre opplever ikke middagen slik. De får middagstallerkenen foran seg
tidlig på dagen. Lenge før de har rukket å bli sultne etter frokost og lunsj. Lenge før de har vært i noen
form for aktivitet som får kroppen til å lengte etter mat og drikke.
På noen av landets sykehjem har de gjort noe med dette. De har flyttet middagen fra formiddag til
ettermiddag. Det har ført til at de eldre rekker å bli sultne og spiser mer. Flytting av middagsserveringen
fører også til at ansatte får mer tid til å bli med de eldre på aktiviteter på formiddagen. Det forbedrer
både appetitten og trivselen.
Flere sykehjem har nå prøvd og flytte middagen til 15.30 og det førte til at beboerne spiste bedre og satt
lenger ved bordet. De med lavest vekt la merkbart på seg. Beboere som pleide å ta en lur etter den tidlige
middagen, sluttet å gjøre det etter den sene middagen. Resultatet var at de sov bedre om natten.»
Rådmann Høyer Holum – administrasjonen vil vurdere om tiltaket har en kostnadsside og hvor fort
tiltaket evt kan gjennomføres
Kommunalsjef Torkjell Tofte:
 Oppfølging fra forrige møte:
o Oppussing av monogrammene i Ny-hellsund. Vedlikehold av monogrammene ligger inne i
avtalen med fylkeskommune skal vurderes i avtaleperioden. Administrasjonen har purret og
venter på tilbakemelding fra fylkeskommunen
o Byggeskikkpris – Orienterte om vedtektene i ordningen og tjenesteutvalget kan løfte dette
om ønskelig. Prisen sist utdelt i 2010
 Verbalforslag i økonomiplanen - informasjonskampanje om Co2 utslipp i husholdningene.
Kommunalsjefen presenterte et forslag om å legge ut informasjon på Kommunens hjemmeside og
facebook-side. Målet er å løfte temaet og bevisstgjøre innbyggerne. Ba om tilslutning fra
formannskapet til informasjonskampanjen. Formannskapet hadde ingen innvendinger
Fung. ordfører Terkelsen:



I 2012 ble det vedtatt en endring i kommuneloven (§39 nr 2) som fastslår at kommunestyret selv
skal fastsette reglement for delegering av avgjørelses-myndighet innen 31. desember i året etter t
kommunestyret er konstituert. Administrasjon har lenge arbeidet med et nytt delegasjonsreglement
og saken skal behandles politisk i høst

PS 95/16 Justering av innskuddsbeløp - reforhandling av avtale med Høllen og
Solta Båthavn
Rådmannens forslag til vedtak:
Dersom det skal inngås en ny avtale med Høllen og Solta båthavn om endring
av innskuddsbeløp m.m., mener formannskapet at hovedlinjene i det fremlagte
avtaleforslag må legges til grunn for en endelig avtale.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.09.2016
Behandling:
Inhabilitet
Repr. Lunde (AP), Repr. Berge (V), Repr, Løchen (H), Repr, Terkelsen (FRP),og Repr. Kleivset (KRF)
erklært inhabile da eier båtplass i Høllen og Solta båthavn.
Følgende repr. møtte:






Repr. Knut Henriksen (AP) - møtte for Lunde
Repr. Heidi Johansen (AP) – møtte for Berge (V). AP og V har fellesliste til formannskapet
Repr. Oskar Lohne (H) – møtte for Løchen
Repr. Bernt Daland (FRP) møtte for Terkelsen
Repr. Allen Elle (KRF) møtte for Kleivset

Juridisk rådgiver Jahn Arild Stray orienterte om saken i forkant av behandlingen.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Dersom det skal inngås en ny avtale med Høllen og Solta båthavn om endring av innskuddsbeløp m.m., mener
formannskapet at hovedlinjene i det fremlagte avtaleforslag må legges til grunn for en endelig avtale.
Repr. Daland (FRP) fremmet forslag til tilleggsforslag vedtak:
Rådmannen bør vurdere å gi de som frivillig flytter over fra Høllen til Solta innen utgang av 2017,skal tilbys
0,5 ekstra byggeplass uten ekstra kostnad.

Votering
Rådmannens forslag med tillegg fra FRP enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Dersom det skal inngås en ny avtale med Høllen og Solta båthavn om endring av innskuddsbeløp m.m., mener
formannskapet at hovedlinjene i det fremlagte avtaleforslag må legges til grunn for en endelig avtale.
Rådmannen bør vurdere å gi de som frivillig flytter over fra Høllen til Solta innen utgang av 2017,skal tilbys
0,5 ekstra byggeplass uten ekstra kostnad.

