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Kontrollutvalget var til stede under møtet, også under behandling av saker unntatt offentlighet.
I forkant av møtet informerte direktør for planprosesser og samfunnskontakt i Nye Veier, Finn
Aasmund Hobbesland om «Bompengefinansiering - ny E39».
Av 9 medlemmer var 9 til stede inkludert møtende vararepresentanter.

Merknader til saksliste og innkalling

Egel Terkelsen (FRP): Protokoll fra ekstraordinært møte i formannskapet 09.11.16 bør behandles på
dagens møte. Saken satt på kartet, sak PS 123/16 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært
formannskap 09.11.16.
Sakskartet omfattet sak PS 109/16-124/16. Sak 124/16 satt på kartet i møtet. Saken ble behandlet
etter sak PS 110/16.
Deler av eventuelt - PS 123/16 - Eventuelt 16.11.16 - Personalsak behandlet i lukket møte, iht
kommuneloven § 31. Møteoffentlighet, punkt 2, u.off iht Off.l. §13.1 jfr. Fv.l.§13.
Inhabilitet
PS 116/16 Tangvall - Utbyggingsavtale infrastrukturtiltak og PS 117/16 Utvikling av felt C1 – Åros Repr. Andersen (H) erklært inhabil og Repr. Oskar Lohne (H) møtte for representanten.

PS 120/16
Kommunale gebyrer og priser for 2017 som forvaltes av ingeniørvesenet - Vann,
avløp, renovasjon, slamtømming, leie, parkering mv Repr. Berge (V) erklært inhabil behandlingen av
punkt 5 og 6. Han deltok ikke i voteringen av punkt 5 og 6. Ingen vara møtte og 8 representanter til stede
under voteringen over disse punktene.

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

Egel Terkelsen (sign.)
Fung. ordfører

Camilla Erland Aarnes (sign.)
rådgiver
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PS 109/16 Godkjenning av protokoll fra møte 19.10.16
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte i formannskapet 19.10.16.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.11.2016
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte i formannskapet 19.10.16.

PS 110/16 Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet 02.11.16
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra ekstraordinært møte i formannskapet 02.11.16.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.11.2016
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra ekstraordinært møte i formannskapet 02.11.16.

PS 111/16 Referatsaker 16.11.16
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene 16.11.16 til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.11.2016
Behandling:
RS 35/16 Rutiner for rammeavtaler - Avrop rammeavtaler og oppfølging av det politiske vedtaket om
miljøvennlig innkjøp og lærlingordning
Enhetsleder for eiendom , Ola Frøyland og avdelingsleder Kenneth Harbak informerte.
RS 36/16 Referatsak fra Plan- og miljøutvalget - rekkefølgekrav tursti Neverkilen
Repr. Løchen (H) ba om at følgende protokollføres:
 Ta et dialogsmøte med grunneieren for på finne en god løsning for allmenheten og hytteieren.
 Ta med signalene fra formannskapet, der vi vil prøve å bruke eksisterende sti.
RS 37/16 Rapport 2016 samarbeid om barn og unge i Søgne kommune
Forvaltningsrevisor Maren Stapnes fra Agder kommunerevisjon IKS orienterte og svarte på spørsmål fra
formannskapet. Kommunalsjef Wergeland svarte på spørsmål.

Vedtak:
Formannskapet tar referatsakene 16.11.16 til orientering.

RS 35/16 Rutiner for rammeavtaler - Avrop rammeavtaler og oppfølging av det
politiske vedtaket om miljøvennlig innkjøp og lærlingordning 2016/2516
RS 36/16 Referatsak fra Plan- og miljøutvalget - rekkefølgekrav tursti
Neverkilen 2014/1327
RS 37/16 Rapport 2016 samarbeid om barn og unge i Søgne kommune 2015/2720
PS 112/16 HMS-rapportering pr. 3. kvartal 2016

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 14.11.2016
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Administrasjonsutvalget ber om en orientering i neste møte vedr. innmeldte avvik i kompetanseavdelingen og
oppfølging av disse.

Innstilling:
Formannskapet tar HMS-rapport for Søgne kommune – 3. kvartal – til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.11.2016
Behandling:
Systemet og ulike former på rapportene presenteres på neste møte i formannskapet.
Organisasjonssjef Gustav Skretting orienterte om rutiner for oppfølging av langtidssykemeldte.
Møtet lukket iht kommuneloven, § 31. Møteoffentlighet, punkt 2 jmf Off.l. §13.1 jfr. Fv.l.§13.
I lukket møte ble det utdelt brev fra Parat og Fagforbundet.
Administrasjonsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet tar HMS-rapport for Søgne kommune – 3. kvartal – til orientering.

PS 113/16 Revisjon av avløpsforskriften for Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet i Søgne kommune vedtar følgende:
Forslag til revidert lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann med tilhørende vedlegg legges
ut til offentlig høring, med frist på 6 uker til å komme med merknader, eller innspill.
Revidert forskrift skal erstatte Avløpsforskrift for Søgne kommune, vedtatt av kommunestyret
21.06.2007. Saken meldes opp for stadfesting etter at høringsfristen på 6 uker er utløpt. Eventuelle
høringsuttalelser og innspill vedlegges saksfremlegget.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.11.2016
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Forslag til revidert lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann med tilhørende vedlegg legges ut til
offentlig høring, med frist på 6 uker til å komme med merknader, eller innspill.
Revidert forskrift skal erstatte Avløpsforskrift for Søgne kommune, vedtatt av kommunestyret 21.06.2007.
Saken meldes opp for stadfesting etter at høringsfristen på 6 uker er utløpt. Eventuelle høringsuttalelser og
innspill vedlegges saksfremlegget.

PS 114/16 Rullering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel - oppstart av
planarbeid og høring av planprogram
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune varsler oppstart av planarbeid for rullering av kommuneplanens samfunnsdel og
arealdel, jf. pbl § 11-12.
Planprogrammet for kommuneplan for Søgne 2016 – 2030, datert 07.11.16 legges ut til offentlig
ettersyn, jf. pbl § 11-13.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.11.2016
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Søgne kommune varsler oppstart av planarbeid for rullering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, jf.
pbl § 11-12.
Planprogrammet for kommuneplan for Søgne 2016 – 2030, datert 07.11.16 legges ut til offentlig ettersyn, jf.
pbl § 11-13

PS 115/16 Avtale om gjennomføring av rekkefølge GB 71/116 - Gamle Lundevei
øst
Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til avtale mellom Mur i Sør AS (org.nr. 986 760 830) og Søgne kommune vedrørende
gjennomføring av rekkefølgekrav for gnr. 71 bnr. 116 m.fl. - Gamle Lundevei øst godkjennes.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.11.2016
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Forslag til avtale mellom Mur i Sør AS (org.nr. 986 760 830) og Søgne kommune vedrørende gjennomføring
av rekkefølgekrav for gnr. 71 bnr. 116 m.fl. - Gamle Lundevei øst godkjennes.

PS 116/16 Tangvall - Utbyggingsavtale infrastrukturtiltak
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannen delegeres myndighet til å inngå utbyggingsavtaler innenfor planavgrensningen i
kommunedelplanen for Tangvall i tråd med saksframlegget.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.11.2016
Behandling:
Repr. Andersen (H) erklært inhabil og fratrådte møtet. Repr. Oskar Lohne (H) tiltrådte møtet.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Rådmannen delegeres myndighet til å inngå utbyggingsavtaler innenfor planavgrensningen i
kommunedelplanen for Tangvall i tråd med saksframlegget.

PS 117/16 Utvikling av felt C1 - Åros
Rådmannens forslag til vedtak:
Område C1 i reguleringsplan for Åros klargjøres for salg i samsvar med saksfremlegg.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.11.2016
Behandling:
Møtet lukket iht kommuneloven, § 31. Møteoffentlighet, punkt 2 iht Off.l. §13.1 jfr. Fv.l.§13.2. Repr.
Andersen (H) stilte spørsmål ved sin inhabilitet da han har representert part som har gitt pristilbud tidligere,
og fratrådte møtet under habilitetsvurderingen. Representanten erklært inhabil, og Repr. Oskar Lohne (H)
tiltrådte møtet.
Repr. Bakke (AP) ba om at følgende ble protokollført:
«Det bør vurderes om noen av tomtene kan utbygges som prosjekt der rusbrukere kan bygge sitt eget hus, noe
som kan gi både rusforebygging og mestringsopplevelse og dermed større ansvarsfølelse.
Det bør videre vurderes om noen av tomtene også bør være spesielt miljøtilrettelagt.»
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Område C1 i reguleringsplan for Åros klargjøres for salg i samsvar med saksfremlegg.

PS 118/16 Effektivisering av geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og
tjenestesteder - Agder politidistrikt
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Søgne kommunestyre støtter politimesterens forslag til ny tjenestestruktur, der Søgne- og
Songdalen kommuner fortsetter som ett tjenestedistrikt.
2. Kommunestyret mener lokalisering av lensmannskontoret må gis en sentral plassering i
Søgne/Songdalen.
3. Kommunestyret anbefaler at politimesteren velger alternativ 2 når det gjelder geografiske
driftsenheter, slik at politidistriktet deles inn i tre mer jevnstore driftsenheter.

4. De særlige utfordringer Søgne og Songdalen lensmannskontor har tilsier en prioritering av
lensmannskontoret i forhold til fremtidig bemanning.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.11.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
1. Søgne kommunestyre støtter politimesterens forslag til ny tjenestestruktur, der Søgne- og
Songdalen kommuner fortsetter som ett tjenestedistrikt.
2. Kommunestyret mener lokalisering av lensmannskontoret må gis en sentral plassering i
Søgne/Songdalen.
3. Kommunestyret anbefaler at politimesteren velger alternativ 2 når det gjelder geografiske
driftsenheter, slik at politidistriktet deles inn i tre mer jevnstore driftsenheter.
4. De særlige utfordringer Søgne og Songdalen lensmannskontor har tilsier en prioritering av
lensmannskontoret i forhold til fremtidig bemanning.
Ordfører Hilde (AP) fremmet tilleggsforslag på vegne utvalg (ordfører og repr. Løchen (H)) satt ned av
kommunestyret:





Søgne kommune anmoder om at det jobbes ytterligere med en vektlegging av forebyggende arbeid
lokalt på Søgne og Songdalen lensmannskontor. Arbeid med forebygging lokalt må få en større status
og fokus.
Søgne kommune er positive til at reformen kan føre til en større fleksibilitet ifht anvendelse av
resurser. Vi ønsker at politiet ved dette bør ha fokus på bedret responstid ved utrykninger i Søgne
kommune.
Ved stor pågang av saker ved vårt lokale lensmannskontor, må kontoret kunne øke bemanning etter
behov. Slik at situasjoner med overarbeidet etterforskningsresurser slik vi opplevde i fjor, unngås for
fremtiden.
Vi forutsetter at kontoret bemannes med tilstrekkelig kontorpersonale som et nødvendig tillegg og
supplement til politistillinger

Rådmannens forslag til vedtak med tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Søgne kommunestyre støtter politimesterens forslag til ny tjenestestruktur, der Søgne- og Songdalen
kommuner fortsetter som ett tjenestedistrikt.
2. Kommunestyret mener lokalisering av lensmannskontoret må gis en sentral plassering i
Søgne/Songdalen.
3. Kommunestyret anbefaler at politimesteren velger alternativ 2 når det gjelder geografiske
driftsenheter, slik at politidistriktet deles inn i tre mer jevnstore driftsenheter.
4. De særlige utfordringer Søgne og Songdalen lensmannskontor har tilsier en prioritering av
lensmannskontoret i forhold til fremtidig bemanning.
5. Søgne kommune anmoder om at det jobbes ytterligere med en vektlegging av forebyggende arbeid
lokalt på Søgne og Songdalen lensmannskontor. Arbeid med forebygging lokalt må få en større status
og fokus.
6. Søgne kommune er positive til at reformen kan føre til en større fleksibilitet ifht anvendelse av
resurser. Vi ønsker at politiet ved dette bør ha fokus på bedret responstid ved utrykninger i Søgne
kommune.
7. Ved stor pågang av saker ved vårt lokale lensmannskontor, må kontoret kunne øke bemanning etter
behov. Slik at situasjoner med overarbeidet etterforskningsresurser slik vi opplevde i fjor, unngås for
fremtiden.
8. Vi forutsetter at kontoret bemannes med tilstrekkelig kontorpersonale som et nødvendig tillegg og
supplement til politistillinger

PS 119/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017 -2020
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og
investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020 er kommunens årsbudsjett
for 2017.
2. Kommunestyret vedtar å skrive ut eiendomsskatt i hele Søgne kommune i 2017, med 2
promille av takstgrunnlaget på hver eiendom med reduksjonsfaktor på 15% og 800 000
kroner i bunnfradrag.
3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn
for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.
4. Kommunestyret vedtar å oppta lån til investeringer ihht. tabell 2A i saksfremstillingen.
Låneopptak for å finansiere investeringer i budsjettet for 2017 utgjør 34 930 000
kroner. I tillegg til ovennevnte lån opptas lån i Husbanken til startlån for videre utlån
med 10 000 000 kroner.
5. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette satser for finansiering av ikke-kommunale
barnehager i tråd med Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 15.11.2016
Behandling:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne var ikke rådfør med kun to faste medlemmer.

Vedtak/innstilling:

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.11.2016
Behandling:
Repr. Kleivset (KRF) fremmet forslag:
Kommunestyret vedtar økonomiplanen for 2017-2020 med de endringer som er foreslått av KrF i
formannskapet 16.11.16
- Kommunestyret vedtar en økning på 300.000 kr til Søgne menighet
- Kommunestyret oppretter en egen pott på 50.000 til søknader som faller utenfor kulturmidlene .
- Kommunestyret vil videreføre prosjektet På,an igjen
- Kommunestyret ber adm. Se på muligheten for å bedre mobil/ bredbånds dekningen spesielt i områder nord
for E39 i Søgne

Repr. Løchen (H) fremmet forslag:
1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020, med endringer foreslått av Høyre i formannskapsmøte
16/11 2016.
Driftsrammer og investeringsbudsjett for for 2017 i økonomiplanen 2017-2020 er kommunens årsbudsjett
for 2017.
2. Kommunestyret vedtar å skrive ut eiendomsskatt i hele Søgne kommune i 2017,
med 2 promille av takstgrunnlaget på hver eiendom med reduksjonsfaktor på 15 %
og 900 000 kroner i bunnfradrag.
3, 4, 5. Som rådmannen sitt forslag
6. Kommunestyret øker SLT-koordinator stillingen til 100% og flytter samtidig stillingen til felles oppvekst.
7. Kommunestyret bevilger 200 000 kr ekstra til kompetanse gruppa ved Nygård skole.
8. Kommunestyret bevilger 200 000 kr ekstra til Søgne menighet.
9. Kommunestyret bevilger 700 000 kr til en merkantil stilling i omsorgssektoren.
10. Kommunestyret ber rådmannen søke staten om forprosjekts midler til et demenssenter.
Forslagene ble ikke votert over.

Vedtak:
Formannskapet tar foreløpig saken til orientering.

PS 120/16 Kommunale gebyrer og priser for 2017 som forvaltes av
ingeniørvesenet - Vann, avløp, renovasjon, slamtømming, leie, parkering mv
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
1. Tilknytningsgebyr for vann for 2017 kr. 15.000 (uendret)
2. Tilknytningsgebyr for avløp for 2017 kr. 15.000 (uendret).
3. Årsgebyr vannforsyning:
abonnementsgebyr kr. 963,- og forbruksgebyret kr. 5,85 pr m3 (økt med 112,- eks mva for en
husstand med 170 m3 )
4. Årsgebyr avløp:
abonnementsgebyr kr. 1983,- og forbruksgebyret kr 9,69,- pr m3 (redusert med 445,- eks mva
for en husstand med 170 m3)
5. ”Normalt” renovasjonsgebyr er fra Avfall Sør foreslått til kr. 3.140,- (ingen økning med 120
liters dunker ift 2016). Gebyrer for renovasjonstjenester fastsettes med utgangspunkt i
vedlegg 1.
6. Gebyr for hytterenovasjon økes med kr. 19,59 til kr. 1325,62
7. Slamrenovasjon: Gebyrer etter tabell 1 i saksframlegget.
8. Andre gebyrer tilknyttet vann, avløp:
 Målerleie tom 25 mm: kr 150 (uendret)
 Målerleie 26-50 mm: kr 200 (uendret)
 Målerleie 51-150 mm: ”leiepris etter avtale” (uendret)
 Gebyr for ikke å ha installert vannmåler: kr 100/måned (uendret)
 Erstatning ødelagt måler (tom. 25 mm) pga. frostskade mv.: kr 900 + gebyr for
oppmøte dvs. kr. 1500 til sammen (økt med 100,- tilsammen)

 Brudd på hagevanningsregler: kr 500 (uendret)
 Oppmøte/stengning/plombering: kr 600,- (økt med 50,-)
 Åpning/stenging av vannledninger for entreprenører/rørlegger: 2.100 (økt med 100,-)
 Anleggstilskudd økes med 2,5 % til kr. 30.599,- (endret)
9. Parkeringsavgift i Høllen:
 Timeavgift kr. 16 inkl. mva (økt med kr. 1,-)
10. Gebyr for sesongleien, venteliste og bytte i den kommunale småbåthavna holdes uendret for
2017. Faktureres uten mva:











Sesongleie (1/4-31/10) 3,0 meter – 8.654,Sesongleie (1/4-31/10) 3,5 meter – 10.092,Sesongleie (1/4-31/10) 4,0 meter – 11.541,Sesongleie (1/4-31/10) 5,0 meter – 14.427,Vinterfortøyning 17/18 3,0 meter – 2.100,- (endret)
Vinterfortøyning 17/18 3,5 meter – 2.450,- (endret)
Vinterfortøyning 17/18 4,0 meter – 2.800,- (endret)
Vinterfortøyning 17/18 5,0 meter – 3.500,- (endret)
Ventelistegebyr – 453,Bytte av båtplass – 567,-

11. Leie av kommunal kai/havn/lager/parkering/strøm økes med KPI tilvarende 2,5 %:
 Årlig kaileie settes til kr. 1695,35,-/m og år (endret)
 Døgnpris sporadiske anløp kommunale kaier – kr. 22,35/meter og døgn (endret)
 Leie lager/bod – 672,20/ m2 og år (endret)
 Leie parkeringsplass personbil kr. 1878,83 pr år (endret)
 Strøm via kommunal måler 1,57/kWh (ikke endret)
12. Gebyrer i tilknytning til kommunale veier, gater mv økes med KPI 2,5 %:
 Forringelsesgebyr graving pr. oppmålt m2 (det faktureres min. 10 m2) – kr 144,(endret)
 Forringelsesgebyr trenching/slissing mv pr. oppmålt meter (det faktureres min. 10 m)
– kr 144,- (endret)
 Utleie kommunal grunn til riggplass, utsalg, is-kiosker, container mv kr/m2/døgn – kr
5,64 (endret)
13. Gebyr for feiing/tilsyn settes ned fra 311,- til 291,20,- (redusert).
Til ovennevnte gebyrer tillegges merverdiavgift om ikke annet er spesifisert.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.11.2016
Behandling:
Enhetsleder for ingeniørvesenet, Paal Kristensen orienterte svarte på spørsmål
Repr. Berge (V) sitter i styret for Avfall Sør og er inhabil behandlingen av punkt 5 og 6. Han deltok ikke i
votering av punkt 5 og 6. Ingen vara møtte og 8 representanter til stede under votering over disse punktene.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge



Punkt 1-4 og 7-13 enstemmig vedtatt
Punkt 5 og 6 enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
1. Tilknytningsgebyr for vann for 2017 kr. 15.000 (uendret)
2. Tilknytningsgebyr for avløp for 2017 kr. 15.000 (uendret).
3. Årsgebyr vannforsyning:
a. abonnementsgebyr kr. 963,- og forbruksgebyret kr. 5,85 pr m3 (økt med 112,- eks mva for en
husstand med 170 m3 )
4. Årsgebyr avløp:
a. abonnementsgebyr kr. 1983,- og forbruksgebyret kr 9,69,- pr m3 (redusert med 445,- eks mva
for en husstand med 170 m3)
5. ”Normalt” renovasjonsgebyr er fra Avfall Sør foreslått til kr. 3.140,- (ingen økning med 120 liters
dunker ift 2016). Gebyrer for renovasjonstjenester fastsettes med utgangspunkt i vedlegg 1.
6. Gebyr for hytterenovasjon økes med kr. 19,59 til kr. 1325,62
7. Slamrenovasjon: Gebyrer etter tabell 1 i saksframlegget.
8. Andre gebyrer tilknyttet vann, avløp:
a. Målerleie tom 25 mm: kr 150 (uendret)
b. Målerleie 26-50 mm: kr 200 (uendret)
c. Målerleie 51-150 mm: ”leiepris etter avtale” (uendret)
d. Gebyr for ikke å ha installert vannmåler: kr 100/måned (uendret)
e. Erstatning ødelagt måler (tom. 25 mm) pga. frostskade mv.: kr 900 + gebyr for oppmøte dvs.
kr. 1500 til sammen (økt med 100,- tilsammen)
f. Brudd på hagevanningsregler: kr 500 (uendret)
g. Oppmøte/stengning/plombering: kr 600,- (økt med 50,-)
h. Åpning/stenging av vannledninger for entreprenører/rørlegger: 2.100 (økt med 100,-)
i. Anleggstilskudd økes med 2,5 % til kr. 30.599,- (endret)
9. Parkeringsavgift i Høllen:
a. Timeavgift kr. 16 inkl. mva (økt med kr. 1,-)
10. Gebyr for sesongleien, venteliste og bytte i den kommunale småbåthavna holdes uendret for 2017.
Faktureres uten mva:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Sesongleie (1/4-31/10) 3,0 meter – 8.654,Sesongleie (1/4-31/10) 3,5 meter – 10.092,Sesongleie (1/4-31/10) 4,0 meter – 11.541,Sesongleie (1/4-31/10) 5,0 meter – 14.427,Vinterfortøyning 17/18 3,0 meter – 2.100,- (endret)
Vinterfortøyning 17/18 3,5 meter – 2.450,- (endret)
Vinterfortøyning 17/18 4,0 meter – 2.800,- (endret)
Vinterfortøyning 17/18 5,0 meter – 3.500,- (endret)
Ventelistegebyr – 453,Bytte av båtplass – 567,-

11. Leie av kommunal kai/havn/lager/parkering/strøm økes med KPI tilvarende 2,5 %:
a. Årlig kaileie settes til kr. 1695,35,-/m og år (endret)
b. Døgnpris sporadiske anløp kommunale kaier – kr. 22,35/meter og døgn (endret)
c. Leie lager/bod – 672,20/ m2 og år (endret)
d. Leie parkeringsplass personbil kr. 1878,83 pr år (endret)
e. Strøm via kommunal måler 1,57/kWh (ikke endret)
12. Gebyrer i tilknytning til kommunale veier, gater mv økes med KPI 2,5 %:
a. Forringelsesgebyr graving pr. oppmålt m2 (det faktureres min. 10 m2) – kr 144,- (endret)
b. Forringelsesgebyr trenching/slissing mv pr. oppmålt meter (det faktureres min. 10 m) – kr
144,- (endret)

c. Utleie kommunal grunn til riggplass, utsalg, is-kiosker, container mv kr/m2/døgn – kr 5,64
(endret)
13. Gebyr for feiing/tilsyn settes ned fra 311,- til 291,20,- (redusert).
Til ovennevnte gebyrer tillegges merverdiavgift om ikke annet er spesifisert.

PS 121/16 Saksfremlegg - Delegasjonsreglement Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:



Kommunestyret vedtar fremlagte delegasjonsreglement
Reglementene for politiske utvalg oppdateres i tråd med endringer i fremlagte
delegasjonsreglement

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.11.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannen forslag til vedtak:



Kommunestyret vedtar fremlagte delegasjonsreglement
Reglementene for politiske utvalg oppdateres i tråd med endringer i fremlagte delegasjonsreglement

Et enstemmig formannskap fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes og det settets ned en arbeidsgruppe bestående av gruppeledere og juridisk rådgiver i
kommunen Jahn Arild Stray. Ordføreren kaller inn til første møte.
Rådmannens forslag ble dermed ikke votert over.

Vedtak:
Saken utsettes og det settets ned en arbeidsgruppe bestående av gruppeledere og juridisk rådgiver i
kommunen Jahn Arild Stray. Ordføreren kaller inn til første møte.

PS 122/16 Eventuelt 16.11.16

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.11.2016
Behandling:
Repr. Terkelsen (FRP)
 Oppfordret ordfører til å arrangere et samarbeidsmøte mellom gruppeledere og administrasjonen.

Ordfører Hilde (AP): vil komme tilbake til dette i neste formannskap.
Repr. Berge (V)
 Ønsket en orientering om finansieringsplan kryss på Lunde. Kommunalsjef Tofte orienterte.
Kommunalsjef Tofte:
 Orienterte om status for gjenvinningstomt på Toftelandslier
 Orienterte om forhandling mellom kommunen og Solta og Høllen Båthavn. Båthavnen har trukket seg
fra forhandlingene.
Møtet lukket iht kommuneloven § 31. Møteoffentlighet, punkt 2, iht Off.l. §13.1 jfr. Fv.l.§13.

PS 123/16 Eventuelt 16.11.16 - Personalsak

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.11.2016
Behandling:
Behandling av saken i lukket møte, jmf kommuneloven § 31. Møteoffentlighet, punkt 2, iht Off.l. §13.1 jfr.
Fv.l.§13.
Ordfører delte uten en ikke uttømmende liste for diskusjon rundt tillitt til rådmannen. Ordføreren redegjorde
mer utfyllende muntlig sammenlignet med det som ble delt ut til medlemmene av formannskapet.
Ordfører Hilde (AP) fremmet forslag:
Det fremmes mistillit mot rådmannen og det startes forhandlinger om å avslutte arbeidsforholdet til
rådmannen
Forslaget falt med 4 (AP, H-1(Løchen) mot 5 (V, H-1 (Andersen), FRP, KRF, SV) stemmer.

Endringer pr. 30.11.16 sak 125/16
Saksprotokoll i Formannskapet - 30.11.2016
Behandling:
Repr. Andersen (H) gitt permisjon og var ikke til stede under behandlingen. Ingen vara møtte og det var 8
representanter til stede.
Det var enighet at behandlingen av godkjenningen av protokollen skulle skje i lukket møte. jmf
kommuneloven §31.4
Det ble udelt brev fra Temark, datert 29.11.16 ang «Vurdering av protokollføring ifbm. Formannskapets møte
16.11.16»
Repr. Bakke (AP) fremmet forslag:

Setningen i protokollen 16.11.16 «Det fremmes mistillit mot rådmannen og det startes forhandlinger om å
avslutte arbeidsforholdet til rådmannen» endres til
«Det startes forhandlinger om å avslutte arbeidsforholdet til rådmannen»
Votering:


AP sitt forslag vedtatt med 5 (AP (3-inkludert ordførers dobbeltstemme), H (Løchen), mot 4 (FRP,
MDG, V, KRF).
Repr. Mongstad (MDG) ba om at følgende protokolltilførsel:
Representanten fra MDG var ikke til stede under formannskapet 16.11.16.

Repr. Terkelsen (FRP) fremmet forslag:
Formannskapet ber om en vurdering av PS 123/16. Dokumentet sendes Revisjonen for vurdering av
offentlighet.
Votering:
FRP sitt forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Protokoll fra formannskapet 16.11.16 godkjent med merknader fremkommet i møtet.
Formannskapet ber om en vurdering av PS 123/16. Dokumentet sendes Revisjonen for vurdering av
offentlighet.

Endringer pr. 21.12.16 sak 135/16
Saksprotokoll i Formannskapet - 21.12.2016
Behandling:
Repr. Egeli (AP) fremmet forslag på vegne av AP, FRP og SV:
1. Vedtak gjort i formannskapsmøtet 16.11.16 og 30.11.16 offentliggjøres
2. Ordførerens notat til møte 16.11 betraktes som en huskelapp for ordføreren til saken i møtet.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Vedtak gjort i formannskapsmøtet 16.11.16 og 30.11.16 offentliggjøres
2. Ordførerens notat til møte 16.11 betraktes som en huskelapp for ordføreren til saken i møtet.

PS 124/16 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært formannskap 09.11.16
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra ekstraordinært møte 09.11.16

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.11.2016

Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra ekstraordinært møte 09.11.16

