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Før behandling av oppsatte saker, fra kl. 09.00-09.10 var det generalforsamling i Songvaar vekst.
Av 9 medlemmer var 9 til stede, inkludert møtende vararepresentanter. Sakskartet omfattet sak PS
41/17-PS 49/17.
Sak om «Forespørsel om å leie kaia i Høllen til arrangementer juli 2017» trukket fra sakskartet 5.
mai, da søker har trukket sin søknad.
Sak «PS 47/17Utbyggingsavtale vedrørende delfeltene B 100, 101, 102, 103, 104 i Ausviga, Søgne»
og sa «PS 48/17 Utbyggingsavtale vedrørende "Nordalsheia" i Søgne» ettersendt 5. mai.

Forøvrig ingen merknader til innkalling eller sakskart datert 3. mai.
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 41/17

Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet 19. april 2017

PS 42/17

Referatsaker 10. mai 2017

RS 15/17

Innkalling til felles kommunestyremøte for Kristiansand, Søgne og
Songdalen

PS 43/17

HMS-rapportering 1. kvartal 2017

PS 44/17

Likestilling - og mangfoldmelding 2016

PS 45/17

Vedtak av planprogram for revisjon av kommuneplanen

PS 46/17

Plan for å forsterke samhandlingskvalitet

PS 47/17

Utbyggingsavtale vedrørende delfeltene B 100, 101, 102, 103, 104 i
Ausviga, Søgne

Ettersendt
05.05.17

PS 48/17

Utbyggingsavtale vedrørende "Nordalsheia" i Søgne

Ettersendt
05.05.17

PS 49/17

Eventuelt 10. mai 2017

PS 41/17 Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet 19. april 2017
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 19. april 2017.

Saksprotokoll i Formannskapet - 10.05.2017
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 19. april 2017.

PS 42/17 Referatsaker 10. mai 2017
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 10.05.2017
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

RS 15/17 Innkalling til felles kommunestyremøte for Kristiansand, Søgne og
Songdalen 2017/1048
PS 43/17 HMS-rapportering 1. kvartal 2017
Rådmannens forslag til vedtak:
HMS-rapportering 1. kvartal 2017 tas til orientering.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 02.05.2017
Behandling:
Organisasjonssjef Skretting og rådgiver Hamre besvarte spørsmål.
Administrasjonsutvalget innstiller til formannskapet.

Innstilling:
HMS-rapportering 1. kvartal 2017 tas til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 10.05.2017
Behandling:
Administrasjonsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
HMS-rapportering 1. kvartal 2017 tas til orientering.

PS 44/17 Likestilling - og mangfoldmelding 2016
Rådmannens forslag til vedtak:
Likestilling- og mangfoldmelding 2016 vedtas.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 02.05.2017
Behandling:
Leder Berge (V) fremmet følgende forslag:
Administrasjonsutvalget tar saken til orientering, og ber samtidig om at saken fremmes som referatsak til
kommunestyret.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Administrasjonsutvalget innstiller til formannskapet.

Innstilling:
Administrasjonsutvalget tar saken til orientering, og ber samtidig om at saken fremmes som
referatsak til kommunestyret.

Saksprotokoll i Formannskapet - 10.05.2017
Behandling:
Administrasjonsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt, men formannskapet ønsker at kommunestyret skal
behandle saken som politisk sak, ikke som en referatsak slik administrasjonsutvalget innstilte på.

Vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering, og ber samtidig om at saken fremmes i kommunestyret.

PS 45/17 Vedtak av planprogram for revisjon av kommuneplanen
Rådmannens forslag til vedtak:
Planprogrammet for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel vedtas med endringer
innarbeidet som beskrevet i saksframlegget.

Saksprotokoll i Formannskapet - 10.05.2017
Behandling:
Merknader fremkommet i møtet:
 Spredt bosetting
 Tilrettelegges for folkemøter
 Fylkesmannens kommentar knyttet til vilkår for lokalisering av barnehage bør tas til orientering og
ikke til etterretning

Rådmannens forslag til vedtak, med endringer fremkommet i møtet enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Planprogrammet for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel vedtas med endringer
innarbeidet som beskrevet i saksframlegget og merknader fremkommet i møtet.

PS 46/17 Plan for å forsterke samhandlingskvalitet
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet slutter seg til planen fra arbeidsgruppen og gjennomfører tiltakene som beskrevet i
saksfremlegg og i vedlegg fra Institutt for medskapende ledelse.

Saksprotokoll i Formannskapet - 10.05.2017
Behandling:
Kommunalsjef for oppvekst, Jon Wergeland orienterte om arbeidsgruppens arbeid og gruppens omforente
forslag til videre plan.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet slutter seg til planen fra arbeidsgruppen og gjennomfører tiltakene som beskrevet i
saksfremlegg og i vedlegg fra Institutt for medskapende ledelse.
Repr. Egeli (AP) fremmet fellesforslag på vegne av formannskapet:





Formannskapet er positive til tiltak som bedrer samarbeidsklimaet
Formannskapet slutter seg til planen fra arbeidsgruppen og gjennomfører tiltakene med følgende
endringer:
o Formannskapet med gruppeledere møtes alene før lunsjen til egen samling mellom politikere
og med veileder
o Administrative ledere deltar på resten av kurset sammen med politikere
Kurset legges på folkehøyskolens kurssenter eller annet lokalt sted

Votering:
Fellesforslaget enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til vedtak ble dermed ikke votert over.

Vedtak:





Formannskapet er positive til tiltak som bedrer samarbeidsklimaet
Formannskapet slutter seg til planen fra arbeidsgruppen og gjennomfører tiltakene med
følgende endringer:
o Formannskapet med gruppeledere møtes alene før lunsjen til egen samling mellom
politikere og med veileder
o Administrative ledere deltar på resten av kurset sammen med politikere
Kurset legges på folkehøyskolens kurssenter eller annet lokalt sted

PS 47/17 Utbyggingsavtale vedrørende delfeltene B 100, 101, 102, 103, 104 i
Ausviga, Søgne
Rådmannens forslag til vedtak:
Utkast av 25.11.2016 til utbyggingsavtale mellom Ausviga Eiendom AS (org.nr. 896 002
872) og Søgne kommune (org.nr. 964 967 091) vedrørende delfelt B100, 101, 102, 103,
104 innenfor områdereguleringsplan for Ausviga, godkjennes.
Rådmannen får fullmakt til å inngå særskilt avtale om overdragelse av Utbyggers rett
til justering av inngående merverdiavgift til kommunen dersom slik avtale skal inngås.

Saksprotokoll i Formannskapet - 10.05.2017
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Utkast av 25.11.2016 til utbyggingsavtale mellom Ausviga Eiendom AS (org.nr. 896 002 872) og Søgne
kommune (org.nr. 964 967 091) vedrørende delfelt B100, 101, 102, 103, 104 innenfor
områdereguleringsplan for Ausviga, godkjennes.
Rådmannen får fullmakt til å inngå særskilt avtale om overdragelse av Utbyggers rett til justering av
inngående merverdiavgift til kommunen dersom slik avtale skal inngås.

PS 48/17 Utbyggingsavtale vedrørende "Nordalsheia" i Søgne
Rådmannens forslag til vedtak:
Justert forslag av 20.03.2017 til utbyggingsavtale mellom Kjellandsheia AS (org.nr.
998 014 778) / Repstad Eiendom AS (org.nr. 984 046 278) og Søgne kommune (org.nr.
964 967 091) vedrørende boligfeltet «Nordalsheia», godkjennes.

Saksprotokoll i Formannskapet - 10.05.2017
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Justert forslag av 20.03.2017 til utbyggingsavtale mellom Kjellandsheia AS (org.nr. 998 014 778) /
Repstad Eiendom AS (org.nr. 984 046 278) og Søgne kommune (org.nr. 964 967 091) vedrørende
boligfeltet «Nordalsheia», godkjennes.

PS 49/17 Eventuelt 10. mai 2017

Saksprotokoll i Formannskapet - 10.05.2017
Behandling:
Per Kjær (SV):
 Har fått tilbakemelding på at det er dårlig lyd på overføringen av politiske møter. Rådmann Høyer
Holum: Administrasjonen vil se på saken.
Egel Terkelsen (FRP):
 Utvalg som skal fastsette rådmannens lønn skal i henhold til vedtak i formannskapet sak 66/03, settes
ned tidlig på året. Et lønnsutvalg bestående av ordfører, varaordfører og opposisjonsleder, Tom
Løchen (H) møtes så fort som mulig for å fastsette rådmannens lønn.
Arild Berge (V):



Ønsket en redegjørelse for hva som er gjort administrativt opp mot ungdomsmiljø i forbindelse med
drapssak i Søgne i 2015. Rådmann Høyer Holum og kommunalsjef Wergeland orienterte

Økonomisjef Ståle Øverland:
 Orienterte om brev fra KS ang «Krav om tilbakebetaling av uriktige utbetalte kommunale tilskudd til
Den katolske kirke - Urettmessige utbetalinger» - Økonomisjef Ståle Øverland anbefalte at Søgne
kommune forfølger saken og deltar i den videre juridiske prosessen som KS legger opp til
Enstemmig vedtak:
Formannskapet støtter administrasjonens anbefaling
Kommunalsjef Torkjell Tofte
 På bakgrunn av henvendelse fra kommunestyrerepresentant orienterte kommunalsjefen om «Søknad
om tillatelse til produksjon av blåsesand i Søgne – Einar Øgrey Industrisand AS» kunngjort på
fylkesmannens hjemmeside. Dette ligger innenfor fylkesmannens myndighetsområde
 Oppfølging av verbalforslag i økonomiplanen: «utrede samarbeid for landbruk»
o Kommunalsjef Tofte: tjenesten er for tiden robust og anbefalte at saken utsettes til en
avklaring av kommunesammenslåing. Formannskapet ga sin tilslutning til denne anbefaling

