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Før behandling av saker fra kl. 09.00 til ca 10.15 var formannskapet på omvisning og orientering på
Songvaar Vekst i Linnegrøvan. Ordinært møte satt kl. 10.30.
Av 9 medlemmer var 9 til stede inkludert møtende vararepresentanter. Sakskartet datert 7. april 2017
omfattet sak PS 31/17- 40/17.
Merknader til innkalling
Repr. Lohne (H) poengterte at følgende tekst mangler i forsiden på innkallingen:

Sakspapirer er lagt ut på Søgne kommunes hjemmesider: www.sogne.kommune.no/sakslister. Møtet
er åpent for publikum. Møtet kan også sees direkte og i opptak på
http://sogne.kommunetv.no/bruker/?&AspxAutoDetectCookieSupport=1#.
Endringer i saksliste:
 Sak PS 33/17 Sluttrapport for gjennomføring av avfallsplan 2013-2016 behandlet etter sak
PS 37/17. Presentasjon ved Adm. dir. i Avfall Sør AS Hans Georg Høgevoll- Garstad og
avdelingsleder for plan og utvikling i Avfall Sør, Elisabeth A. Helle i forkant av
behandlingen av saken


Inhabilitet
 Sak PS 33/17 Sluttrapport for gjennomføring av avfallsplan 2013-2016 Repr. Berge (V) er
vurdert inhabil da han sitter i styret i Avfall Sør A. Ingen vara møtte og det var 8
representanter til stede under behandling.
I ordfører Astrid Hilde (AP) sitt fravær fungerte varaordfører Egel Terkelsen (FRP) som ordfører.
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 31/17 Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet 15.03.17

Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte i formannskapet 15.03.17

Saksprotokoll i Formannskapet - 19.04.2017
Behandling:
Repr. Lohne (H): ba om at følgende setning – «Fastavtaler er som ved Returkraft» styrkes under sak PS 30/17
Eventuelt.

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte i formannskapet 15.03.17, med endringer
fremkommet i møtet.

PS 32/17 Referatsaker formannskapet 19.04.17
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering

Saksprotokoll i Formannskapet - 19.04.2017
Behandling:
RS 13/17 Møteprotokoll felles formannskapsmøte Søgne og Songdalen kommuner - 15.03.17



Repr. Berge (V) stilte spørsmål ved om protokollen heller bør kalles et referat. Rådmann Høyer
Holum: administrasjon tar med seg dette i dialog med Songdalen kommune.
Formannskapet ba om at saken også meldes opp til kommunestyret 27. april 2017.

RS 14/17 Tilsvar på avslag om lys i skilt - Søgne kommune
 Ingen merknader

Vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering

RS 13/17 Møteprotokoll felles formannskapsmøte Søgne og Songdalen
kommuner - 15.03.17 2015/2187
RS 14/17 Tilsvar på avslag om lys i skilt - Søgne kommune 2016/2851
PS 33/17 Sluttrapport for gjennomføring av avfallsplan 2013-2016
Rådmannens forslag til vedtak:
Sluttrapport for gjennomføring av avfallsplan 2013-2016 godkjennes.

Saksprotokoll i Formannskapet - 19.04.2017
Behandling:
Repr. Berge (V) er vurdert inhabil da han sitter i styret i Avfall Sør AS og deltok ikke i behandlingen av
saken. Ingen vara møtte og det var 8 representanter til stede under behandling.
Presentasjon ved Adm. dir. i Avfall Sør AS Hans Georg Høgevoll- Garstad og avdelingsleder for plan og
utvikling i Avfall Sør, Elisabeth A. Helle i forkant av behandlingen.
Repr. Monstad (MDG) ba om følgende protokollføres:
Det er ønskelig at det prioriteres å jobbe videre med punkt 4.9.2 om oppgradering av gassanlegg på nedlagte
deponier dersom dette gir en klimagevinst.
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Sluttrapport for gjennomføring av avfallsplan 2013-2016 godkjennes.

PS 34/17 Søgne kommunes rutiner for tildeling av parkeringskort for
forflytningshemmede
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune opprettholder den endrede praksis som er etablert i løpet av 2016, da denne praksis
er i tråd med gjeldende forskrift og på nivå med den praksis som utøves i Kristiansand kommune

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 05.04.2017
Behandling:
Kommunelege Vegard Nilsen orienterte samt besvarte spørsmål.
Repr. Fardal (H) fremmet tilleggsforslag på vegne av H, SP, V, KRF og AP:
Tjenesteutvalget ber om at det vurderes sosiale behov og livskvalitet hos søker ved tildeling. Legeerklæringer
vektlegges spesielt tungt.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
1. Rådmannens forslag til vedtak
2. Tilleggsforslag fra H, SP, V, KRF og AP
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget vedtatt med 7 mot 2 stemmer (FRP).
Tjenesteutvalget innstiller til formannskapet.

Innstilling:
Søgne kommune opprettholder den endrede praksis som er etablert i løpet av 2016, da denne praksis
er i tråd med gjeldende forskrift og på nivå med den praksis som utøves i Kristiansand kommune.
Tjenesteutvalget ber om at det vurderes sosiale behov og livskvalitet hos søker ved tildeling.
Legeerklæringer vektlegges spesielt tungt.

Saksprotokoll i Formannskapet - 19.04.2017
Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Formannskapet ba administrasjonen orientere nærmere om praksis i kommunestyret 27.04.17.

Innstilling til kommunestyret:
Søgne kommune opprettholder den endrede praksis som er etablert i løpet av 2016, da denne praksis er i tråd
med gjeldende forskrift og på nivå med den praksis som utøves i Kristiansand kommune.
Tjenesteutvalget ber om at det vurderes sosiale behov og livskvalitet hos søker ved tildeling. Legeerklæringer
vektlegges spesielt tungt.

PS 35/17 Status barnehageopptak, kapasitet og forslag til utvidelse av antall
barnehageplasser
Rådmannens forslag til vedtak:
Antall barnehageplasser utvides i Solstrålen barnehage for å innfri kommunes plikt til å tilby
barnehageplasser. Behovet vurderes fortløpende i løpet av våren 2017 i forbindelse med
hovedopptaket. Det tas også høyde for økt kapasitet i forhold til å kunne tilby flere plasser i løpet av
kommende barnehageår, da særlig med tanke på tilflytting i løpet av året. Antall justeres i
forbindelse med tertialrapportering.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 05.04.2017
Behandling:
Enhetsleder Eva Hauger Gjersvold og kommunalsjef Jon Wergeland besvarte spørsmål.
Leder Eikeland (FRP) fremmet tilleggsforslag:
Tjenesteutvalget ber om en kartlegging av eventuelt ledig kapasitet i private barnehager som kan tilbys raskt.
Oversikt legges frem for utvalget i neste møte.

Votering:

Det ble votert i følgende rekkefølge:
1. Rådmannens forslag til vedtak
2. Tilleggsforslag fra FRP
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget enstemmig vedtatt.

Tjenesteutvalget innstiller enstemmig til formannskapet.

Innstilling:
Antall barnehageplasser utvides i Solstrålen barnehage for å innfri kommunes plikt til å tilby
barnehageplasser. Behovet vurderes fortløpende i løpet av våren 2017 i forbindelse med
hovedopptaket. Det tas også høyde for økt kapasitet i forhold til å kunne tilby flere plasser i løpet av
kommende barnehageår, da særlig med tanke på tilflytting i løpet av året. Antall justeres i
forbindelse med tertialrapportering.
Tjenesteutvalget ber om en kartlegging av eventuelt ledig kapasitet i private barnehager som kan
tilbys raskt. Oversikt legges frem for utvalget i neste møte.

Saksprotokoll i Formannskapet - 19.04.2017
Behandling:
Repr. Monstad (MDG) ba om å få vurdert sin habilitet da han har barn i Solstrålen barnehage og fratrådte
møtet under habilitetsvurderingen. Han ble enstemmig erklært habil og tiltrådte møtet.
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Antall barnehageplasser utvides i Solstrålen barnehage for å innfri kommunes plikt til å tilby
barnehageplasser. Behovet vurderes fortløpende i løpet av våren 2017 i forbindelse med hovedopptaket. Det
tas også høyde for økt kapasitet i forhold til å kunne tilby flere plasser i løpet av kommende barnehageår, da
særlig med tanke på tilflytting i løpet av året. Antall justeres i forbindelse med tertialrapportering.
Tjenesteutvalget ber om en kartlegging av eventuelt ledig kapasitet i private barnehager som kan tilbys raskt.
Oversikt legges frem for utvalget i neste møte.

PS 36/17 Utomhusplan for offentlige uteoppholdsarealer på Tangvall
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Formannskapet gir tilslutning til at uteoppholdsarealene på Tangvall opparbeides i tråd med
konseptene i utomhusplanen.
2. Det startes med opparbeiding av arealene på søndre og midtre torg.

3. Opparbeiding av arealene omfattet av pågående planarbeid avventes til disponeringen av
arealene er avklart i vedtatte reguleringsplaner.

Saksprotokoll i Formannskapet - 19.04.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
1. Formannskapet gir tilslutning til at uteoppholdsarealene på Tangvall opparbeides i tråd
med konseptene i utomhusplanen.
2. Det startes med opparbeiding av arealene på søndre og midtre torg.
3. Opparbeiding av arealene omfattet av pågående planarbeid avventes til disponeringen av
arealene er avklart i vedtatte reguleringsplaner.
Repr. Monstad (MDG) fremmet tilleggsforslag:
1. Formannskapet ber om at man unngår planting av parklind, som vurderes svartelistet fordi
den forårsaker massedød blant humler. I stedet er det ønskelig at man undersøker hvilken
type beplantning som kan øke bestanden av pollinerende insekter, spesielt humler og bier.
2. Formannskapet ønsker at det etableres drikkefontener og offentlige toaletter, eller døgnåpen
tilgang til offentlige toaletter, i forbindelse med uteområdet. Området skal være
menneskevennlig uten premisser.
3. Avfallsbeholdere bør ha kildesortering.
Formannskapet ber administrasjonen vurdere innspillene fra MDG det videre arbeidet, og ble ikke
votert over.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Formannskapet gir tilslutning til at uteoppholdsarealene på Tangvall opparbeides i tråd med
konseptene i utomhusplanen.
2. Det startes med opparbeiding av arealene på søndre og midtre torg.
3. Opparbeiding av arealene omfattet av pågående planarbeid avventes til disponeringen av
arealene er avklart i vedtatte reguleringsplaner.

PS 37/17 Ekspropriasjons til gjennomføring av reguleringsplan for busslomme,
Torvmoen i Søgne
Rådmannens forslag til vedtak:
For gjennomføring av reguleringsplan for busslomme, Torvmoen, planid.
201206, vedtar kommunestyret å ekspropriere ca 180 m² grunn og rettigheter
for anleggelse av busslommen på GB 18/42 i Søgne.
Til fastsettelse av erstatningen begjærer kommunen snarest mulig rettslig
skjønn.

Etter som anleggelse av busslommen har stor betydning for trafikksikkerheten
i området, vedtar kommunestyret å søke Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
om samtykke til forhåndstiltredelse.

Saksprotokoll i Formannskapet - 19.04.2017
Behandling:
Fung. ordfører Terkelsen (FRP) har som tidligere leder av plan- og miljøutvalget vært sterkt involvert i å få til
en avtale med grunneier og stilte spørsmål ved sin habilitet, og fratrådte møtet under habilitetsvurderingen.
Repr. Berge (V) ledet møtet under vurderingen. Fung. ordfører Terkelsen (FRP) ble enstemmig vurdert habil
og tiltrådte møtet.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
For gjennomføring av reguleringsplan for busslomme, Torvmoen, planid. 201206, vedtar kommunestyret å
ekspropriere ca 180 m² grunn og rettigheter for anleggelse av busslommen på GB 18/42 i Søgne.
Til fastsettelse av erstatningen begjærer kommunen snarest mulig rettslig skjønn.
Etter som anleggelse av busslommen har stor betydning for trafikksikkerheten i området, vedtar
kommunestyret å søke Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder om samtykke til forhåndstiltredelse.
Repr. Monstad (MDG) fremmet forslag:
Busslommen flyttes mot vest til eiendom 18/196 og det etableres en fotgjengerovergang til sørsiden av
fylkesveien. Man vil dermed ivareta jordvernet, samt redusere sannsynligheten for farlige veikrysninger
utenfor fotgjengerovergangen.

Votering:
Rådmannens forslag satt om MDG sitt forslag. Rådmannens forslag vedtatt med 8 mot 1 (MDG) stemmer.

Innstilling til kommunestyret:
For gjennomføring av reguleringsplan for busslomme, Torvmoen, planid. 201206, vedtar kommunestyret å
ekspropriere ca 180 m² grunn og rettigheter for anleggelse av busslommen på GB 18/42 i Søgne.
Til fastsettelse av erstatningen begjærer kommunen snarest mulig rettslig skjønn.
Etter som anleggelse av busslommen har stor betydning for trafikksikkerheten i området, vedtar
kommunestyret å søke Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder om samtykke til forhåndstiltredelse.

PS 38/17 Ekspropriasjon til gjennomføring av områdeplan for Indre Trysnes
Rådmannens forslag til vedtak:
For gjennomføring av områdereguleringsplan for Indre Trysnes (planid.nr.
201001) vedtar kommunestyret i medhold av pbl. §16-2 å ekspropriere grunn
og rettigheter fra GB 37/83 i Søgne til erverv av ca 150 m² utsprengt areal for
utbedring av fylkesveien og ca 450 m² klausulert byggeforbuds areal på 37/83.
Til fastsettelse av erstatningen begjærer kommunen snarest mulig rettslig
skjønn.
Etter som utbedring av fylkesveien har stor betydning for trafikksikkerheten i
det aktuelle området, bl.a. som skolevei, vedtar kommunestyret å søke
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder om samtykke til forhåndstiltredelse, jfr
oreig.l §25.

Saksprotokoll i Formannskapet - 19.04.2017

Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
For gjennomføring av områdereguleringsplan for Indre Trysnes (planid.nr. 201001) vedtar
kommunestyret i medhold av pbl. §16-2 å ekspropriere grunn og rettigheter fra GB 37/83 i Søgne til
erverv av ca 150 m² utsprengt areal for utbedring av fylkesveien og ca 450 m² klausulert byggeforbuds
areal på 37/83.
Til fastsettelse av erstatningen begjærer kommunen snarest mulig rettslig skjønn.
Etter som utbedring av fylkesveien har stor betydning for trafikksikkerheten i det aktuelle området,
bl.a. som skolevei, vedtar kommunestyret å søke Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder om samtykke til
forhåndstiltredelse, jfr oreig.l §25.

PS 39/17 Revidering av Søgne kommunes varslingsrutiner
Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 18.04.2017
Behandling:
Parat har gitt merknader til referat fra drøftingsmøte 06.04.2017. Merknaden ble delt ut i møtet.
Til behandling var rådmannens forslag til vedtak:

Foreslåtte revisjon av Søgne kommunes varslingsrutiner vedtas.
Rutiner for varsling og oppfølging evalueres innen to år, i samarbeid med
arbeidstakerorganisasjonene.
Kommunestyret delegerer myndighet til formannskapet for å behandle varslinger på rådmannen i de
saker hvor varslingsmottaket beslutter at formannskapet er rette instans.
Roy Fardal (H) presenterte følgende forslag til vedtak:

Foreslåtte revisjon av Søgne kommunes varslingsrutiner vedtas, med følgende endringer:
Varslinger mot rådmann meldes til personvernombud, revisjon/ kontrollutvalg og kommunestyret
umiddelbart. Kommunestyret blir kontaktpunkt. Kommunen skal bruke ekstern varslingsutvalg/ advokatfirma.
Votering
Roy Fardals forslag falt med 2 stemmer (H, SP) mot 3 stemmer (Berge, Hareland, Herdlevær).
Rådmannens forslag om at rutiner for varsling og oppfølging evalueres innen to år, i samarbeid med
arbeidstakerorganisasjonene, ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Foreslåtte revisjon av Søgne kommunes varslingsrutiner vedtas.
Rutiner for varsling og oppfølging evalueres innen to år, i samarbeid med
arbeidstakerorganisasjonene.

Kommunestyret delegerer myndighet til formannskapet for å behandle varslinger på rådmannen i de
saker hvor varslingsmottaket beslutter at formannskapet er rette instans.

Saksprotokoll i Formannskapet - 19.04.2017
Behandling:
Parat har gitt merknader til referat fra drøftingsmøte 06.04.2017. Merknadene ble delt ut i møtet.
Til behandling forelå administrasjonsutvalgets innstilling:
1. Foreslåtte revisjon av Søgne kommunes varslingsrutiner vedtas.
2. Rutiner for varsling og oppfølging evalueres innen to år, i samarbeid med
arbeidstakerorganisasjonene.
3. Kommunestyret delegerer myndighet til formannskapet for å behandle varslinger på rådmannen i de
saker hvor varslingsmottaket beslutter at formannskapet er rette instans.
Repr. Henriksen (AP) fremmet forslag:
1. Foreslåtte revisjon av Søgne kommunes varslingsrutiner vedtas, med følgende endringer: Varslinger
mot rådmann meldes til personvernombud, revisjon/ kontrollutvalg og kommunestyret umiddelbart.
Kommunestyret blir kontaktpunkt. Kommunen skal bruke ekstern varslingsutvalg/ advokatfirma.
2. Rutiner for varsling og oppfølging evalueres innen to år, i samarbeid med
arbeidstakerorganisasjonene.
Repr. Lohne (H) fremmet endringsforslag til punkt 2 innstillingen:
Rutiner for varsling og oppfølging evalueres innen ett år, i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene
Repr. Monstad (MDG) fremmet forslag endret punkt 3 sammenlignet med administrasjonsutvalget:
3 I saker hvor det varsles på rådmannen skal varslingsmottaket sende sakene direkte til formannskapet.
Kommunestyret delegerer myndighet til formannskapet til å behandle disse sakene.

Votering
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Arbeiderpartiets forslag punkt 1 falt med 7 (KRF, V (2), H, FRP, MDG) mot 2 (AP) stemmer
 Høyres endringsforslag til punkt 2 satt opp mot punkt 2 i administrasjonsutvalgets innstilling. Høyres
forslag enstemmig vedtatt
 Administrasjonsutvalgets innstilling punkt 3 satt opp mot MDG sitt forslag til punkt 3.
Administrasjonsutvalgets innstilling punkt 3 vedtatt med 6 mot 3 (AP, MDG)

Innstilling:
1. Foreslåtte revisjon av Søgne kommunes varslingsrutiner vedtas.
2. Rutiner for varsling og oppfølging evalueres innen ett år, i samarbeid med
arbeidstakerorganisasjonene.

3. Kommunestyret delegerer myndighet til formannskapet for å behandle varslinger på rådmannen i de
saker hvor varslingsmottaket beslutter at formannskapet er rette instans.

PS 40/17 Eventuelt formannskapet 19.04.17

Saksprotokoll i Formannskapet - 19.04.2017
Behandling:
Repr. Andersen (H):
 Etterlyste status angående lyspunkt på ventebu for skoleungdom Røsstad. Rådmann Holum:
Prisforespørsel er sendt ut og man antar rask håndtering av saken
Repr. Lohne (H)
 Etterlyste oppfølging av protokolltilførsel i kommunestyret 27.10.17: «Gangfelt Hølleveien – Før
eventuelle tiltak ferdigstilles ber vi om at inngangen fra Tangveien ut i Hølleveien vurderes stengt.».
Rådmann Holum: Statens Vegvesen vurderer strakstiltak langs Hølleveien, som kan forventes i løpet
av sommeren
 Parkeringsplasser for forflytningshemmede på Tangvall – har kommunen antall plasser som kreves av
myndighetene, hvis ja er det nok plasser? Rådmann Høyer Holum: antall plasser tilfredsstiller
lovkrav, men om det nok må administrasjonen komme tilbake til i en eventuell sak

Møte vedtatt lukket med hjemmel i kommuneloven § 31.Møteoffentlighet, 3. ledd: Et folkevalgt organ skal
vedta å lukke et møte når det skal behandle en sak som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold, jmf
offenlighetsloven § 23. første ledd Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar når det er påkravd av
omsyn til ei forsvarleg gjennomføring av økonomi-, lønns-, eller personalforvaltninga til organet.
Orientering om varsel om søksmål og informasjon om episoder i administrasjonsutvalget i lukket møte.

