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

Representerer
AP
AP
V
FRP
H
KRF
SV

Forfall faste medlemmer:
Navn
Jack Andersen
Solveig Kjelland Larsen

Representerer
H
AP

Funksjon
Medlem
Medlem

Varamedlemmer som møtte:
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Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kim Høyer Holum
Torkjell Tofte
Jon Wergeland
Ståle Øverland
Tone Martha Sødal
Camilla Erland Aarnes

Representerer
AP
H

Stilling
Rådmann
Kommunalsjef teknisk
Kommunalsjef oppvekst (PS 24/17)
Økonomisjef
Elevombud (PS 24/17)
Rådgiver

Av 9 medlemmer var 9 til stede inkludert møtende vararepresentanter. Ingen merknader til
innkalling eller sakskart datert 8. mars 2017.
Habilitet
PS 26/17 Kommunal garanti for lån - Avfall Sør AS
 Repr. Berge (V) erklært inhabil da han sitter i styret i Avfall Sør AS. Ingen vara møtte for
representant Berge (V) og 8 representanter til stede under behandlingen.

Fra kl. 12.30 var det felles formannskapsmøte med Songdalen kommune i Songdalen kommune.
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Astrid Margrethe Hilde (sign.)
ordfører

Camilla Erland Aarnes (sign.)
rådgiver
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PS 22/17 Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet 15.02.17
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte i formannskapet 15.02.17.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.03.2017
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte i formannskapet 15.02.17.

PS 23/17 Referatsaker 15.03.17
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene 15.03.17 til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.03.2017
Behandling:
RS 10/17 Flagging på Nordens dag
Formannskapet fattet enstemmig vedtak:
Det flagges på Søgne Rådhus på Nordens dag, 23. mars.
Øvrige referatsaker tatt til orientering,

Vedtak:
RS 10/17 Flagging på Nordens dag:
Det flagges på Søgne Rådhus på Nordens dag, 23. mars.
RS 11/17 Styreforsikringer og RS 12/17 Høring av forslag til revidert forskrift for husholdningsavfall i
Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla tas til orientering

RS 10/17 Flagging på Nordens dag 2017/938
RS 11/17 Styreforsikringer 2017/999
RS 12/17 Høring av forslag til revidert forskrift for husholdningsavfall i
Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla 2009/3006
PS 24/17 Elevombudet - Årsrapport 2016 og handlingsplan 2017
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar elevombudets årsrapport 2016 og handlingsplan 2017 til orientering.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 08.03.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Repr. Lohne (H) fremmet tilleggsforslag:
Tjenesteutvalget ber om at stillingsprosenten til elevombudet økes til 60%. Forslaget oversendes til
formannskapet for realitetsbehandling.
Repr. Bakke (AP) fremmet tilleggsforslag til rådmannens forslag:
Tjenesteutvalget ber administrasjonen vurdere rapportens anbefalinger og gi tilbakemeldinger til utvalget.

Tjenesteutvalget innstiller til formannskapet.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge
1. Rådmannens forslag til vedtak
2. Tilleggsforslag fra Høyre
3. Tilleggsforslag fra AP
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra Høyre ikke vedtatt med 6 mot 3 stemmer (H, SP)
Tilleggsforslag fra AP enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Kommunestyret tar elevombudets årsrapport 2016 og handlingsplan 2017 til orientering
Tjenesteutvalget ber administrasjonen vurdere rapportens anbefalinger og gi tilbakemeldinger til
utvalget.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.03.2017
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
Kommunestyret tar elevombudets årsrapport 2016 og handlingsplan 2017 til orientering
Tjenesteutvalget ber administrasjonen vurdere rapportens anbefalinger og gi tilbakemeldinger til utvalget.
Elevombudet Tone Martha Sødal ga et sammendrag av rapporten og svarte på spørsmål fra formannskapet.
Kommunalsjef for oppvekst Jon Wergeland orienterte og svarte på spørsmål i forkant av behandlingen.
Repr. Lohne (H) fremmet tilleggsforslag:
Stillingsprosenten til elevombudet økes til 60%.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
 Høyres tilleggsforslag falt med 2 (H) mot 7 stemmer.

Innstillig til kommunestyret:
Kommunestyret tar elevombudets årsrapport 2016 og handlingsplan 2017 til orientering
Tjenesteutvalget ber administrasjonen vurdere rapportens anbefalinger og gi tilbakemeldinger til utvalget.

PS 25/17 Ny tilskuddsordning for frivillige organisasjoner
Rådmannens forslag til vedtak:
Tilskuddsordningen etableres i tråd med saksframlegget.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 08.03.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Tjenesteutvalget innstiller enstemmig til formannskapet.

Innstilling:
Tilskuddsordningen etableres i tråd med saksframlegget.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.03.2017
Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Tilskuddsordningen etableres i tråd med saksframlegget.

PS 26/17 Kommunal garanti for lån - Avfall Sør AS
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Søgne kommune vedtar å stille selvskyldnergaranti for lån til Avfall Sør AS på inntil 105
mill. kroner i Kommunalbanken AS.
2. Garantien begrenses oppad til 10 510 500 kroner.
3. Det forutsettes at garantibeløpet trappes ned suksessivt i takt med nedbetalingen på lånet.
4. Garantiperioden setts til maksimalt 22 år.
5. Avfall Sør AS betaler garantiprovisjon på 0,2 % p.a. av restgjeld pr. 1. november.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.03.2017
Behandling:
Repr. Berge (V) erklært inhabil da han sitter i styret i Avfall Sør AS. Ingen vara møtte for representant Berge
(V) og 8 representanter til stede under behandlingen.

Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak

1. Søgne kommune vedtar å stille selvskyldnergaranti for lån til Avfall Sør AS på inntil 105 mill. kroner i
Kommunalbanken AS.
2. Garantien begrenses oppad til 10 510 500 kroner.
3. Det forutsettes at garantibeløpet trappes ned suksessivt i takt med nedbetalingen på lånet.
4. Garantiperioden setts til maksimalt 22 år.
5. Avfall Sør AS betaler garantiprovisjon på 0,2 % p.a. av restgjeld pr. 1. november.

Repr. Lohne (H) ba om følgende protokolltilførsel
Formannskapet ber om å få opplyst hva NIBOR-tilknyttet rente innebærer.
Ordfører Hilde (AP) ba om følgende protokolltilførsel
Ønsker en redegjørelse for garantien og de juridiske forhold rundt garantien i neste kommunestyre.
Rådmannens forslag til vedtak med protokolltilførsler enstemmig vedtatt

Innstilling til kommunest:
1. Søgne kommune vedtar å stille selvskyldnergaranti for lån til Avfall Sør AS på inntil 105 mill. kroner i
Kommunalbanken AS.
2. Garantien begrenses oppad til 10 510 500 kroner.
3. Det forutsettes at garantibeløpet trappes ned suksessivt i takt med nedbetalingen på lånet.
4. Garantiperioden setts til maksimalt 22 år.
5. Avfall Sør AS betaler garantiprovisjon på 0,2 % p.a. av restgjeld pr. 1. november.

PS 27/17 Innstilling til høring om opphevelse av vannscooterforskriften
Rådmannens forslag til vedtak:



Søgne kommune mener at det fortsatt er behov for særskilte restriksjoner for bruk av
vannscooter.
Søgne kommuner mener regulering av vannscooterbruk må skje gjennom nasjonal og ikke
kommunale forskrifter.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.03.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:



Søgne kommune mener at det fortsatt er behov for særskilte restriksjoner for bruk av vannscooter.
Søgne kommuner mener regulering av vannscooterbruk må skje gjennom nasjonal og ikke kommunale
forskrifter.

Repr. Løchen (H) fremmet forslag:



Søgne kommune mener at det ikke er behov for særskilte restriksjoner for bruk av vannscooter.
Søgne kommune mener at man må oppheve vannscooter-forskriften og likestille vannscootere med
øvrige fritidsfartøy.

Votering
Rådmannens forslag til vedtak satt opp mot Høyres forslag. Rådmannens forslag vedtatt med 6 mot 3 (H,
FRP) stemmer.

Innstilling til kommunestyret:



Søgne kommune mener at det fortsatt er behov for særskilte restriksjoner for bruk av
vannscooter.
Søgne kommuner mener regulering av vannscooterbruk må skje gjennom nasjonal og ikke
kommunale forskrifter.

PS 28/17 Ny-Hellesund Bryggesameie - Prestebukta - Spørsmål om reforhandling
av avtale
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet opprettholder tidligere vedtak i saken.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.03.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet opprettholder tidligere vedtak i saken.
Repr. Løchen (H) fremmet fellesforslag på vegne av Høyre og AP:
Gjeldende avtale med Ny-Hellesund bryggesameie og Søgne kommune skal tolkes slik:


Bryggeplasser er kun for fastboende som er medlemmer av bryggesameiet.

Skiltet der det står brygge reservert " Ny-Hellesund bryggesameie prestebukta " må settes opp så raskt som
mulig.
Det må merkes parkeringsplasser for de forskjellige medlemmene av sameiet ved brygga.
Repr. (V) fremmet fellesforslag på vegne av Venstre, KRF, FRP:
Søgne kommune ønsker å kjøpe ut sameiets brygge. Søgne kommune vil dekke de faktiske utgifter
bryggesameiet har hatt. Brygga skiltes tilsvarende skilting i Høllen Havn.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Fellesforslag fra Høyre og AP satt opp mot fellesforslag fra Venstre, KRF, FRP. Fellesforslaget fra
Høyre og AP vedtatt med 6 (H, AP, SV) mot 3 (V, KRF, FRP) stemmer
 Rådmannens forslag til vedtak ble dermed ikke votert over.

Vedtak:
Gjeldende avtale med Ny-Hellesund bryggesameie og Søgne kommune skal tolkes slik:


Bryggeplasser er kun for fastboende som er medlemmer av bryggesameiet.

Skiltet der det står brygge reservert " Ny-Hellesund bryggesameie prestebukta " må settes opp så raskt
som mulig.
Det må merkes parkeringsplasser for de forskjellige medlemmene av sameiet ved brygga.

PS 29/17 Ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan for Gamle
Lundevei Øst
Forslag til vedtak:
For gjennomføring av reguleringsplanen for Gamle Lundevei Øst (planid
201217) vedtar kommunestyret å ekspropriere rettighet til å anlegge fortau
over GB 71/8 i Søgne.
Til fastsettelse av erstatningen begjærer kommunen snarest mulig rettslig
skjønn.
Etter som anleggelse av fortau har stor betydning for trafikksikkerheten i
området, vedtar kommunestyret å søke Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
om samtykke til forhåndstiltredelse.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.03.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
For gjennomføring av reguleringsplanen for Gamle Lundevei Øst (planid 201217) vedtar kommunestyret å
ekspropriere rettighet til å anlegge fortau over GB 71/8 i Søgne.
Til fastsettelse av erstatningen begjærer kommunen snarest mulig rettslig skjønn.
Etter som anleggelse av fortau har stor betydning for trafikksikkerheten i området, vedtar kommunestyret å
søke Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder om samtykke til forhåndstiltredelse.
Repr. Løchen (H) fremmet tilleggsforslag:
Administrasjon bes engasjere seg og innkalle til et møte med grunneier for og prøve en siste gang og komme
til enighet om en frivillig avtale.
Det bør tilbys en erstatning som er i nærheten av den vanlige erstatningen i tilsvarende saker.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
 Høyres tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
For gjennomføring av reguleringsplanen for Gamle Lundevei Øst (planid 201217) vedtar kommunestyret å
ekspropriere rettighet til å anlegge fortau over GB 71/8 i Søgne.
Til fastsettelse av erstatningen begjærer kommunen snarest mulig rettslig skjønn.

Etter som anleggelse av fortau har stor betydning for trafikksikkerheten i området, vedtar kommunestyret å
søke Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder om samtykke til forhåndstiltredelse.
Administrasjon bes engasjere seg og innkalle til et møte med grunneier for og prøve en siste gang og komme
til enighet om en frivillig avtale.

PS 30/17 Eventuelt 15.03.17

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.03.2017
Behandling:
Økonomisjef Ståle Øverland
 Økonomisjefen presenterte regnskapet for 2016.
Repr. Lohne (H)
 Ønsket en redegjørelse om kommunen har fastrenteavtaler lignende i returkraft-saken. Økonomisjef
Øverland redegjorde for status for kommunen, og kommunen har på det nåværende tidspunkt ingen
rentesikringsavtaler som i returkraft-saken.
Kommunalsjef for teknisk Torkjell Tofte
 Orienterte om status for av plassering av slepeskrape - tjenesteutvalget og kulturenheten er positive til
saken og administrasjonen jobber videre med saken.
Ordfører Hilde:
 Ordfører ba kommunalsjef for teknisk, Torkjell Tofte orientere om sak knyttet til drift av Høllen
båtruter. Kommunalsjef Tofte orienterte om status i saken, herunder avtale med mellom AKT,
kommunen og Høllen båtruter. Det er varslet at det skal komme en sak om dette i formannskapet når
det foreligger nødvendige dokumenter i saken fra Høllen båtruter. Ordfører opplyste om samtaler med
fylkeskommunen angående vei og hvor saken om et evt driftstilskudd til Høllen båtruter ble omtalt.
Formannskapet ga sin tilslutning til at ordfører kan sende et formelt brev til Fylkeskommunen når
saken er tilstrekkelig opplyst.
 Ordfører orienterte om forespørsel om støtte til aksjonen «Krafttak for Kreft» og til sultkatastrofen i
Øst-Afrika og Jemen. Formannskapet ga sin tilslutning til at kommunen fortsetter praksis med kun å
støtte økonomisk den årlige TV-aksjonen på Nrk.

