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Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Formannskapet
Kommunestyresalen - Søgne rådhus
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08:30

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Astrid Margrethe Hilde
Ordfører
Bjørn Egeli
Medlem
Arild Ernst Berge
Medlem
Egel Terkelsen
Varaordfører
Tom Erik Løchen
Medlem
Torfinn Kleivset
Medlem

Representerer
AP
AP
V
FRP
H
KRF

Forfall faste medlemmer:
Navn
Jack Andersen
Solveig Kjelland Larsen
Per Kjær

Funksjon
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
H
AP
SV

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Aslaug Bakke
Helge Reisvoll
Yngvar Monstad

Møtte for
Solveig Kjelland Larsen
Jack Andersen
Per Kjær

Representerer
AP
H
MDG

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling

Av 9 medlemmer var 9 til stede inkludert møtende vararepresentanter. Ingen merknader til
innkalling eller sakskart. Sakskartet datert 12. oktober 2016 omfattet sak PS 96/16-105/16.
 Kl. 08.30-09.15: Eiermøte i Songvaar Vekst AS.
 Kl. 09.15.-09.30: Ekstraordinær generalforsamling i Søgne Industriselskap AS
 09.30-12.30 Behandling av oppsatte saker. Ordinært møte i formannskapet avsluttet kl. 12.30
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Astrid Margrethe Hilde
Ordfører

Camilla Erland Aarnes
rådgiver
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U.off.

PS 96/16 Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet 14.09.16
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 14.09.16.

Saksprotokoll i Formannskapet - 19.10.2016
Behandling:
Ingen merknader

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 14.09.16.

PS 97/16 Referatsaker 19.10.16
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 19.10.2016
Behandling:
RS 31/16 Høring om forhandlingsutvalgets utredning "En ny region Agder?" –
Ordfører foreslo at sakene behandles i to omganger i kommunestyret. Første gang som en innledende debatt
for å få frem ulike synspunkter. Det blir satt ned en redaksjonskomité for å avgi høringsuttalelse i denne saken
og en redaksjonskomité for «Høring - Effektivisering av geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og
tjenestesteder - Agder politidistrikt»
Redaksjonskomiteen innstiller punkter til avstemming på bakgrunn av debatten. Avstemningen foretas i
påfølgende kommunestyre.
Forslag til redaksjonskomité for politireform. Komiteen vil ha ansvar for hvilke punkter som skal opp
til avstemning
 Tom Løchen (H)
 Ordfører Astrid Hilde (AP)
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Forslag til redaksjonskomité for regionreform. Komiteen vil ha ansvar for hvilke punkter som skal opp
til avstemning
 Ordfører Astrid Hilde (AP)
 Varaordfører Egel Terkelsen (FRP)
 Repr. Kleivset (KRF)
Innstilling vedtatt med 8 mot 1 (V) stemme.
RS 32/16 Referat felles formannskapsmøte 14.09.16
 Ingen merknader
RS 33/16 Informasjon angående regionsforhandlingene - nettsiden er nå operativ

 Ingen merknader
RS 34/16 Pålegg - Arbeidsmiljøutvalg - oppgaver og organisering
 Orientering fra rådmannen tas under eventuelt

Vedtak
Referatsakene tas til orientering
Innstilling til kommunestyret:
Forslag til redaksjonskomité for politireform. Komiteen vil ha ansvar for hvilke punkter som skal opp
til avstemning
 Tom Løchen (H)
 Ordfører Astrid Hilde (AP)
Forslag til redaksjonskomité for regionreform. Komiteen vil ha ansvar for hvilke punkter som skal opp
til avstemning
 Ordfører Astrid Hilde (AP)
 Varaordfører Egel Terkelsen (FRP)
 Repr. Kleivset (KRF)

RS 31/16 Høring om forhandlingsutvalgets utredning "En ny region Agder?" uten image filer 2016/2911
RS 32/16 Referat felles formannskapsmøte 14.09.16 2015/2720
RS 33/16 Informasjon angående regionsforhandlingene - nettsiden er nå operativ
2016/2498
RS 34/16 Pålegg - Arbeidsmiljøutvalg - oppgaver og organisering 2015/3479
PS 98/16 Avviksrapport september 2016
Rådmannens forslag til vedtak:

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 11.10.2016
Behandling:

Administrasjonsutvalget innstiller til Formannskapet.

Innstilling:
Formannskapet tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 19.10.2016

Behandling:
Rådmann Holum foreslo at avvikssystemet presenteres formannskapet i neste møte.
Repr. Berge (V) fremmet utsettelsesforslag:
Form og utforming av rapporten utsettes til neste møte og avvikssystemet presenteres for formannskapet i
neste møte.
Votering:
Venstre sitt utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering.
Form og utforming av rapporten utsettes til neste møte og avvikssystemet presenteres for formannskapet i
neste møte.

PS 99/16 Publisering av opptak fra Tjenesteutvalget – Plan- og Miljøutvalget –
Formannskapet og Kommunestyret
Rådmannens forslag til vedtak:
På bakgrunn av at Søgne Kommune inngikk driftsavtale på «KommuneTV» med ny leverandør så
sent som i mai inneværende år, og at leverandøren har levert som avtalt med god service, velges det
ikke å legge «sendings- og lagringsløsning» ut på anbud nå.

Saksprotokoll i Formannskapet - 19.10.2016
Behandling:
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet følgende forslag:
 Opptakene lagres i tråd med saksutredningen (5 møter uten klipping, bokmerket etc)
 Publisering evalueres etter 1 år
Rådmannens forslag til vedtak med tillegg fra FRP enstemmig vedtatt.

Innstilling:




På bakgrunn av at Søgne Kommune inngikk driftsavtale på «KommuneTV» med ny leverandør
så sent som i mai inneværende år, og at leverandøren har levert som avtalt med god service,
velges det ikke å legge «sendings- og lagringsløsning» ut på anbud nå.
Opptakene lagres i tråd med saksutredningen (5 møter uten klipping, bokmerket etc)
Publisering evalueres etter 1 år

PS 100/16 Hovedplan avløp og vannmiljø 2013-2025 - statusrapport og revidert
handlingsplan

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Formannskapet vedtar revidert handlingsplan for Hovedplan avløp og vannmiljø som vist i
vedlegg 3. Kostnadene dekkes over avløpsgebyrene etter selvkostprinsippet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 19.10.2016
Behandling:
Orientering ved enhetsleder for ingeniørvesenet, Paal Kristensen i forkant av behandlingen.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Innstilling:
1.

Kommunestyret vedtar revidert handlingsplan for Hovedplan avløp og vannmiljø som vist i
vedlegg 3. Kostnadene dekkes over avløpsgebyrene etter selvkostprinsippet.

PS 101/16 Etablering av nytt reservevannverk for Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar å bygge reservevannverk på Heimernesan i Toftelandslier.
2. Det avsettes en ramme på 15.000.000,- til søknadsprosess, klausulering/kjøp av eiendom,
prosjektering og bygging.
3. Driftsbudsjettet konsekvens justeres i budsjettsak for vanngebyrene når anlegget står ferdig.

Saksprotokoll i Formannskapet - 19.10.2016
Behandling:
Orientering ved enhetsleder for ingeniørvesenet, Paal Kristensen i forkant av behandlingen.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Innstilling:
1. Kommunestyret vedtar å bygge reservevannverk på Heimernesan i Toftelandslier.
2. Det avsettes en ramme på 15.000.000,- til søknadsprosess, klausulering/kjøp av eiendom,
prosjektering og bygging.
3. Driftsbudsjettet konsekvens justeres i budsjettsak for vanngebyrene når anlegget står ferdig.

PS 102/16 Hovedplan vannforsyning 2012-2020 - revidert handlingsplan
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar revidert handlingsplan for perioden 2017-2021. Kostnadene dekkes
over vannforsyningsgebyrene etter selvkostprinsippet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 19.10.2016
Behandling:
Orientering ved enhetsleder for ingeniørvesenet, Paal Kristensen i forkant av behandlingen.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
1. Kommunestyret vedtar revidert handlingsplan for perioden 2017-2021. Kostnadene dekkes over
vannforsyningsgebyrene etter selvkostprinsippet.

PS 103/16 2. tertialrapport - Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
2. tertialrapport 2016 for Søgne kommune tas til orientering.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 12.10.2016
Behandling:
Økonomisjef Øverland besvarte spørsmål.
Repr. Lohne (H) viste til rapport for oppfølging av vedtak:
«Tjenesteutvalget vedtar å nedsette er arbeidsgruppe til å se mulighetene for å utvikle krigsfortet i NyHellesund til et krigshistorisk museum. […]»
Representanten etterlyser status. Kommunalsjef Wergeland orienterer i neste møte i Tjenesteutvalget.
Til behandling forelå Administrasjonsutvalgets innstilling.
Tjenesteutvalget innstiller enstemmig til formannskapet.

Innstilling:

2. tertialrapport 2016 for Søgne kommune tas til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 19.10.2016
Behandling:
Økonomisjef Ståle Øverland orienterte om saken i forkant av behandling.
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling:
2. tertialrapport 2016 for Søgne kommune tas til orientering.

PS 104/16 Innspill til revisjon av handlingsprogram for fylkesvei - Søgne
kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune ber om at følgende veiprosjekter prioriteres i tråd med saksutredningen:
1. Hølleveien
2. Langenesveien – Stausland – Langenes skole
3. Ny bro over Søgneelva ved nytt kryss på E 39 Monan / ny vei til Mjåvann
4. Ny Toftelandsbro
5. Utbedring av fylkesveger i forbindelse med E39 utbygging

Saksprotokoll i Formannskapet - 19.10.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune ber om at følgende veiprosjekter prioriteres i tråd med saksutredningen:
6. Hølleveien
7. Langenesveien – Stausland – Langenes skole
8. Ny bro over Søgneelva ved nytt kryss på E 39 Monan / ny vei til Mjåvann
9. Ny Toftelandsbro
10. Utbedring av fylkesveger i forbindelse med E39 utbygging

Repr. Berge (V) stilte spørsmål ved sin habilitet da prioriteringen av veiprosjekter angår hans eiendom, og
fratrådte møtet under habilitetsvurderingen. Representanten ble enstemmig vurdert habil og tiltrådte møtet.
Repr. Reisvoll (H) fremmet forslag:
Søgne kommune ber om at følgende veiprosjekter prioriteres i tråd med saksutredningen:
1. Langenesveien – Stausland – Langenes skole
2. Hølleveien
3. Ny bro over Søgneelva ved nytt kryss på E 39 Monan
4. Ny Toftelandsbro
5. Utbedring av fylkesveger i forbindelse med E39 utbygging
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak satt opp mot forslag fra Høyre. Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 7
mot 2 (H) stemmer.

Vedtak:
Søgne kommune ber om at følgende veiprosjekter prioriteres i tråd med saksutredningen:
1. Hølleveien
2. Langenesveien – Stausland – Langenes skole
3. Ny bro over Søgneelva ved nytt kryss på E 39 Monan / ny vei til Mjåvann
4. Ny Toftelandsbro
5. Utbedring av fylkesveger i forbindelse med E39 utbygging

PS 105/16 Eventuelt 19.10.16

Saksprotokoll i Formannskapet - 19.10.2016
Behandling:
Rådmannen:
Rådmannen, Organisasjonssjef Gustav Skretting og avdelingsleder Dag Morten Frantzen orienterte om
situasjonen i Administrasjonsavdelingen og om oppfølging av sykemeldte i avdelingen.
Ordfører Hilde:
Det må settes ned et forhandlingsutvalg for vurdering av rådmannens lønn.
Vedtak:
Et enstemmig formannskap satte ned et forhandlingsutvalg for vurdering av rådmannens lønn:
Ordfører Astrid Hilde (AP), varaordfører Egel Terkelsen (FRP) og opposisjonsleder, Tom Løchen (H)
Repr. Terkelsen (FRP)
På bakgrunn av innspill fra rep. Terkelsen (FRP) fattet formannskapet følgende enstemmig vedtak:
Vedtak
Det settes ned en Arbeidsgruppe gruppeleder og hovedtillitsvalgte om å se på organisering av
administrasjonsutvalget opp mot formannskapet. Varaordfører kaller inn til første møte.
Repr Løchen (H)
Ønsket tilbakemelding om status for endring av tidspunkt for middagsservering på omsorgssenteret
Rådmannen orienterte om status og avklaring opp mot brukerne
Repr. Berge
Oppmuntring av næringsdrivende på Tangvall. På bakgrunn av innspill fra rep. Berge (V) fattet
formannskapet følgende enstemmig vedtak:
Vedtak
Søgne kommune støtter Julefeiring på Tangvall med 20 000 kr til julebelysning
Ordfører Hilde
Ønsker en politisk sak om hva som skal til for at Søgne skal bli tilsluttet Trygg trafikks krav til «Trafikksikker
kommune». Et enstemmig formannskap ga sin tilslutning til dette.
Kommunalsjef Tofte:
Varslet om oppstart av reguleringsplan i kommunal regi - sti langs Søgneelva.
Orienterte om vedtak 2010 om utnyttelse av Høllen havn og moringer. Det er ønskelig å fjerne av moringer
men pga vedtak i 2010 ba kommunalsjefen om tilbakemelding om fjerning var kurant eller om det må
forelegges en politisk sak for formannskapet. Et enstemmig formannskap anså saken som kurant og det er
ikke nødvendig med en politisk sak knyttet til problemstillingen.
Orienterte om sak om Bankbygg på Lunde og rekkefølgekrav. Det vil bli forelagt sak til politisk behandling.
Rådmann Holum
Skilt i Prestebukta er på plass.

