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Saksframlegg
Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet 17.01.17
Utv.saksnr
8/17
12/17

Utvalg
Formannskapet
Formannskapet

Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte i formannskapet 17.01.17.

Saksprotokoll i Formannskapet - 20.01.2017
Behandling:
Saken ble enstemmig vedtatt utsatt til neste ordinære møte.

Vedtak:
Saken utsatt til neste ordinære møte.

Vedlegg
1 Protokoll - formannskapet 17.01.17

Møtedato
20.01.2017
15.02.2017

SØGNE
KOMMUNE
Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Formannskapet
Kommunestyresalen - Søgne rådhus
17.01.2017
08:30

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

Representerer
AP
AP
V
FRP

Forfall faste medlemmer:
Navn
Torfinn Kleivset
Jack Andersen
Solveig Kjelland Larsen
Per Kjær
Tom Erik Løchen

Funksjon
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
KRF
H
AP
SV
H

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Aslaug Bakke
Oscar Lohne
Helge Reisvoll
Allen Elle
Yngvar Monstad

Møtte for
Solveig Kjelland Larsen
Tom Erik Løchen
Jack Andersen
Torfinn Kleivset
Per Kjær

Representerer
AP
H
H
KRF
MDG

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kim Høyer Holum
Torkjell Tofte
Camilla Erland Aarmes

Stilling
Rådmann
Kommunalsjef teknisk
Rådgiver

Av 9 medlemmer var 9 til stede inkludert møtende vararepresentanter. Sakskartet datert
11.01.17omfattet sak PS1/17-PS 7/17. Sak PS 5/17 Folkevalgtopplæring - organisasjonsutvikling
ettersendt 13.01.17
Repr. Lohne (H) hadde følgende merknader til sakslisten:
Følgende mangler i innkallingen: Møtet åpent for publikum og kan sees live og i opptak på
http://sogne.kommunetv.no/bruker/?live=1&sid=3&cid=1&autoPlay=True&embed=0
Endringer i rekkefølge for behandling av saker

PS 4/17 Åros Ridesenter - GB 20/22 og 20/277 og PS 6/17 Saksfremlegg - Varsel om kritikkverdige
forhold i Søgne kommune behandlet etter sak PS/17 Eventuelt.
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

Saksnr

Innhold

U.off.

PS 1/17

Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært møte i formannskapet
21.12.16

PS 2/17

Referatsaker 17.01.16

RS 1/17

Høring - forenkling av regelverket for kommunevåpen og
kommuneflagg

RS 2/17

Høringsbrev - Endringer i valgforskriften

RS 3/17

Debatthefte og strategikonferanse 2017

PS 3/17

Endring av reglement for finans- og gjeldsforvaltning

PS 4/17

Åros Ridesenter - GB 20/22 og 20/277

U.off. jmf
Off.l. §14
og §23

PS 5/17

Folkevalgtopplæring - organisasjonsutvikling

Ettersendt
13.01.17

PS 6/17

Saksfremlegg - Varsel om kritikkverdige forhold i Søgne kommune

U.off. jmf
Off.l. §13
jfr. Fv.l.
§13

PS 7/17

Eventuelt 18.01.17

PS 1/17 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært møte i formannskapet
21.12.16
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra ekstraordinært møte i formannskapet 21.12.16

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.01.2017
Behandling:
Repr. Terkelsen ba om en redegjørelse om status for «huskelapp» for ordfører omtalt i protokoll fra møtet
21.12.16. Juridisk rådgiver Jahn Arild Stray orienterte.
For øvrig ingen merknader til protokoll.

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra ekstraordinært møte i formannskapet 21.12.16.

PS 2/17 Referatsaker 17.01.16
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.01.2017
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

RS 1/17 Høring - forenkling av regelverket for kommunevåpen og kommuneflagg
2016/142
RS 2/17 Høringsbrev - Endringer i valgforskriften 2016/142
RS 3/17 Debatthefte og strategikonferanse 2017 2015/12
PS 3/17 Endring av reglement for finans- og gjeldsforvaltning
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar reglement for finans- og gjeldsforvaltning i tråd med vedlagte forslag.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.01.2017
Behandling:
Økonomisjef Ståle Øverland var til stede under behandlingen av saken og svarte på spørsmål fra medlemmene
i formannskapet.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar reglement for finans- og gjeldsforvaltning i tråd med vedlagte forslag.
Repr. Monstad (MDG) fremmet protokolltilførsel, som følger saken til kommunestyret:
Under Etikk 4. avsnitt:
Ordlyden i siste setning endres til til:
«De etiske retningslinjene som til enhver tid er gjeldende for SPU skal følges.»
I tillegg fremmer vi følgende tilføyelser, som vi ønsker stemt over individuelt:
 Søgne kommune investerer ikke i selskaper som selger våpen til bruk i krigssituasjon.
 Søgne kommune investerer ikke i selskaper som får mer enn 30% av inntekten sin fra kull, olje eller
naturgass.
 Søgne kommune søker å prioritere investeringer i selskaper som har en grønn profil, i
tråd med FNs PRI Climate Change Strategy Project.
 Søgne kommunes investerer ikke i verdipapirer utstedt eller garantert av følgende stater:
o Stater på SPUs ekskluderingsliste. Dette gjelder land med et stort omfang av internasjonale
sanksjoner mot seg og som Norge har sluttet opp om.
o Stater som omfattes av FNs Sikkerhetsråds våpenembargo. Disse landene er det forbudt å å
eksportere våpen til på grunn av omfattende brudd på menneskerettigheter eller internasjonal
lov.
o Stater som omfattes av FN- eller EU-sanksjoner relatert til finansielle transaksjoner og
handel, samt land hvor myndighetspersoner er under finansielle sanksjoner fra FN eller EU.
Slike sanksjoner er alvorlige indikasjoner på finansielt mislighold.

o

Stater som ikke tilfredsstiller minimumskrav til åpenhet ved utstedelse av statsobligasjoner.
Minimumskrav til åpenhet er at utstederlandet har fulgt nasjonale lover ved utstedelse av
statsobligasjoner, og at nasjonalforsamlingen og sivilsamfunnet har innsyn i budsjett og
regnskap.

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Kommunestyret vedtar reglement for finans- og gjeldsforvaltning i tråd med vedlagte forslag.

PS 4/17 Åros Ridesenter - GB 20/22 og 20/277
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Formannskapet ønsker primært at det arbeides for en løsning mellom de private aktørene i
saken. Formannskapet ber administrasjonen bistå partene i hensiktsmessig grad for legge til
rette for en slik løsning.
2. Dersom det ikke oppnås noen form for avtale etter pkt. 1 ber formannskapet administrasjonen
utrede kjøp av eiendommene GB 20/22 og 20/277 innenfor de økonomiske rammer som
fremgår i mail 16.12.16.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.01.2017
Behandling:
Møtet vedtatt lukket etter Kommuneloven § 31. Møteoffentlighet 5
5. Et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte når hensynet til tungtveiende offentlige interesser tilsier det,
og det vil komme fram opplysninger i møtet som kunne ha vært unntatt offentlig innsyn etter lov 19. mai 2006
nr. 16 (offentleglova) dersom de hadde stått i et dokument. jmf Off.l. §14 og § 23.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
3. Formannskapet ønsker primært at det arbeides for en løsning mellom de private aktørene i saken.
Formannskapet ber administrasjonen bistå partene i hensiktsmessig grad for legge til rette for en slik
løsning.
4. Dersom det ikke oppnås noen form for avtale etter pkt. 1 ber formannskapet administrasjonen utrede
kjøp av eiendommene GB 20/22 og 20/277 innenfor de økonomiske rammer som fremgår i mail
16.12.16.

Votering:
Rådmannens forslag punkt 1 ble enstemmig vedtatt. Punkt 2 i rådmannens forslag ble enstemmig tatt ut og ble
dermed ikke votert over.

Vedtak:
1. Formannskapet ønsker primært at det arbeides for en løsning mellom de private aktørene i saken.
Formannskapet ber administrasjonen bistå partene i hensiktsmessig grad for legge til rette for en slik
løsning.

PS 5/17 Folkevalgtopplæring - organisasjonsutvikling
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner bruk av ekstern konsulent for å styrke forutsetningene for samarbeid i
organisasjonen.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.01.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner bruk av ekstern konsulent for å styrke forutsetningene for samarbeid i
organisasjonen.
Repr. Egeli (AP) fremmet tilleggsforslag:
Arbeidsgruppen har bestått av kommunalsjef for oppvekst Jon Wergeland, kommunalsjef for teknisk Torkjell
Tofte, Bjørn Egeli (AP) og Tom Løchen (H). Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av de samme som
planla de første samlingene. Bjørn Egeli (AP) byttes ut med Paul Magne Lunde (AP). Arbeidsgruppen lager
en plan for videre arbeid i samarbeidsprosjekt i samarbeid med prosessveileder
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak med Arbeiderpartiets tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet godkjenner bruk av ekstern konsulent for å styrke forutsetningene for samarbeid i
organisasjonen.
Arbeidsgruppen har bestått av kommunalsjef for oppvekst Jon Wergeland, kommunalsjef for teknisk
Torkjell Tofte, Bjørn Egeli (AP) og Tom Løchen (H). Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av de
samme som planla de første samlingene. Bjørn Egeli (AP) byttes ut med Paul Magne Lunde (AP).
Arbeidsgruppen lager en plan for videre arbeid i samarbeidsprosjekt i samarbeid med prosessveileder

PS 6/17 Saksfremlegg - Varsel om kritikkverdige forhold i Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.01.2017
Behandling:
Møtet vedtatt lukket etter Kommuneloven § 31. Møteoffentlighet 3. Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et
møte når det skal behandle en sak som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold jfr. Fv.l. §13
Saken forelagt formannskapet uten forslag til vedtak.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet utsettelsesforslag:
Behandling av saken utsettes.

Votering:
Frp sitt utsettelsesforslag vedtatt med 5 (H, V, FRP, KRF) mot 4 (AP, MDG)

Vedtak:
Behandling av saken utsettes.

PS 7/17 Eventuelt 18.01.17

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.01.2017
Behandling:
Repr. Monstad (MDG):
 Orienterte om forespørsel sendt til gruppeledere. Torstein Thorsen Ekern fra Klimapartnere bør
inviteres til orientere om hvordan kommunen kan drivepartner mer klimavennlig og spare penger
Et enstemmig formannskap støttet forslaget om å invitere Klimapartnere til møte kommunestyret.

