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PS 65/17 Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet 07.06.17
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 07.06.17.

Saksprotokoll i Formannskapet - 13.09.2017
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 07.06.17.

PS 66/17 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært møte i formannskapet
20.06.17
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra ekstraordinært møte 20.06.17

Saksprotokoll i Formannskapet - 13.09.2017
Behandling:
Repr. Berge (V): Representant Solveig Kjelland Larsen registrert som møtt, men møtte ikke.

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra ekstraordinært møte 20.06.17, med merknader fremkommet i
møtet.

PS 67/17 Referatsaker formannskapet 13.09.17 - u.off
RS 18/17 Kravskjema - lønnsforhandlinger i Søgne kommune - ***** *****
***** 2017/2624
PS 68/17 Referatsaker formannskapet 13.09.17
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 13.09.2017
Behandling:
RS 19/17 Europeisk mobilitetsuke og bilfri dag - brev til ordførere
Tatt til orientering og kommunen deltar ikke på bilfri dag

RS 20/17 Oppfordring til innmelding i Lokalsamfunnsforeningen
Tatt til orientering og kommunen melder seg ikke inn i Lokalsamfunnsforeningen
Øvrige referatsaker tatt til orientering

Vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

RS 19/17 Europeisk mobilitetsuke og bilfri dag - brev til ordførere 2013/1502
RS 20/17 Oppfordring til innmelding i Lokalsamfunnsforeningen 2017/1757
RS 21/17 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Varodd AS 25.08.17
2006/1627
RS 22/17 Svar på søknad om dispensasjon for fartsbegrensning i sjø i Søgne ifm
levering av leppefisk 2015/2634
RS 23/17 Protokoller fra generalforsamling - Avfall Sør AS og Avfall Sør
Holding AS og protokoll fra selskapsmøte i Renovasjonsselskapet for
Kristiansandsregionen DA - mandag 12. juni 2017 2012/1794
PS 69/17 HMS-rapportering 2. kvartal 2017
Rådmannens forslag til vedtak:
HMS-rapportering 2. kvartal 2017 tas til orientering.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 05.09.2017
Behandling:
Gustav Skretting og Bente Hamre besvarte spørsmål.
Ingen merknader.
Administrasjonsutvalget fattet enstemmig innstilling.

Innstilling:
HMS-rapportering 2. kvartal 2017 tas til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 13.09.2017

Behandling:
Saksbehandler Bente Hamre var til stede og svarte på spørsmål.
Administrasjonsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
HMS-rapportering 2. kvartal 2017 tas til orientering.

PS 70/17 Ekspropriasjon for gjennomføring av Detaljregulering for del av
Nodenesveien-Pålsnesveien - erverv av grunn til bygging av fortau langs FV 169,
Nodenesveien
Rådmannens forslag til vedtak:
For gjennomføring av «Detaljregulering for del av Nodenesveien og
Pålsnesveien (planid.nr. 201302) vedtar kommunestyret i medhold av pbl. §16-2
å ekspropriere grunn og rettigheter for bygging av fortau fra følgende
eiendommer:
GB 15/17 ca 169 m² permanent erverv og ca 529 m² midlertidig beslag
GB 15/19 ca 780 m² permanent erverv og ca 314 m² midlertidig beslag
GB 15/72 ca 50 m² permanent erverv
GB 15/81 ca 147 m² permanent erverv og ca 119 m² midlertidig beslag
GB 15/94 ca 50 m² permanent erverv og ca 156 m² midlertidig beslag.
Til fastsettelse av erstatningen begjærer kommunen snarest mulig rettslig
skjønn.
Etter som bygging av fortau langs FV 169 har stor betydning for
trafikksikkerheten i det aktuelle området, vedtar kommunestyret å søke
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder om samtykke til forhåndstiltredelse, jfr
oreigl. §25.

Saksprotokoll i Formannskapet - 13.09.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
For gjennomføring av «Detaljregulering for del av Nodenesveien og Pålsnesveien (planid.nr. 201302) vedtar
kommunestyret i medhold av pbl. §16-2 å ekspropriere grunn og rettigheter for bygging av fortau fra følgende
eiendommer:
GB 15/17 ca 169 m² permanent erverv og ca 529 m² midlertidig beslag
GB 15/19 ca 780 m² permanent erverv og ca 314 m² midlertidig beslag
GB 15/72 ca 50 m² permanent erverv
GB 15/81 ca 147 m² permanent erverv og ca 119 m² midlertidig beslag
GB 15/94 ca 50 m² permanent erverv og ca 156 m² midlertidig beslag.
Til fastsettelse av erstatningen begjærer kommunen snarest mulig rettslig skjønn.
Etter som bygging av fortau langs FV 169 har stor betydning for trafikksikkerheten i det aktuelle området,
vedtar kommunestyret å søke Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder om samtykke til forhåndstiltredelse, jfr
oreigl. §25.

Repr. Andersen (H) fremmet utsettelsesforslag:
Saken utsettes til neste møte i formannskapet.

Vedtak:
Saken utsettes til neste møte i formannskapet.

PS 71/17 Årsrapport 2016 - Avfall Sør Holding AS
Rådmannens forslag til vedtak:
Årsrapport 2016 for Avfall Sør Holding AS tas til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 13.09.2017
Behandling:
Repr. Berge (V) er inhabil da han er styremedlem i Avfall Sør, og fratrådte møtet under behandlingen. Ingen
representanter møtte.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Årsrapport 2016 for Avfall Sør Holding AS tas til orientering.

PS 72/17 Godkjenning av festeavtale mellom Stiftelsen Langenes arbeidskirke og
Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til festekontrakt av 18.07.2017 for GB 16/130 og 16/137 i Søgne mellom
Stiftelsen Langenes arbeidskirke og Søgne kommune godkjennes.

Saksprotokoll i Formannskapet - 13.09.2017
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Forslag til festekontrakt av 18.07.2017 for GB 16/130 og 16/137 i Søgne mellom Stiftelsen Langenes
arbeidskirke og Søgne kommune godkjennes.

PS 73/17 Rutekjøring fra Høllen til Borøya og Ny-Hellesund

Rådmannens forslag til vedtak:
Administrasjonen gis fullmakt til å gå i dialog med AKT om innretningen av nytt anbud i tråd med
saksframstillingen. Framtidig rutetilbud og tilskudd fra Søgne kommune vurderes ut fra innkomne
tilbud.

Saksprotokoll i Formannskapet - 13.09.2017
Behandling:
Økonomisjef Ståle Øverland til stede og svarte på spørsmål.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Administrasjonen gis fullmakt til å gå i dialog med AKT om innretningen av nytt anbud i tråd med
saksframstillingen. Framtidig rutetilbud og tilskudd fra Søgne kommune vurderes ut fra innkomne tilbud.
Repr. Henriksen (AP) fremmet tilleggsforslag:
Bevilge inntil 100 000 kr til helgekjøringen ut året til Høllen Båtruter.
Begrunnelse:
Rutebåten Høllen bør opprettholde helgekjøringer.
Repr. Andersen (H) fremmet tilleggsforslag:
Formannskapet ønsker dokumentasjon på økonomisk situasjon for selskapet og budsjettet før man tar stilling
til Arbeiderpartiets tilleggsforslag. Dette fremlegges før neste kommunestyremøte.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:


Rådmannens forslag enstemmig vedtatt



Arbeiderpartiets tilleggsforslag satt opp mot Høyres tilleggsforslag. Høyres tilleggsforslag vedtatt
med 5 (H, V, FRP) mot 4 (AP, SV)

Vedtak:
Administrasjonen gis fullmakt til å gå i dialog med AKT om innretningen av nytt anbud i tråd med
saksframstillingen. Framtidig rutetilbud og tilskudd fra Søgne kommune vurderes ut fra innkomne
tilbud.
Formannskapet ønsker dokumentasjon på økonomisk situasjon for selskapet og budsjettet før man tar
stilling til Arbeiderpartiets tilleggsforslag. Dette fremlegges før neste kommunestyremøte.

PS 74/17 Rammer for arbeidet med Årsbudsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannen legger til grunn følgende rammer for sitt forslag:
1. Frie inntekter budsjetteres i tråd med KS sin prognosemodell.
2. Eiendomsskatten videreføres med gjeldende satser.
3. Det legges opp til et netto driftsresultat for 2018 i tråd med gjeldende økonomiplan.

4. Det legges opp til å betale avdrag på nivå med årlige avskrivninger.
5. I hovedsak videreføres gjeldende sektor- og enhetsrammer, justert for pris- og lønnsvekst.
Endringer fra 2017 til 2018 i gjeldende økonomiplan og videreføring av enkelte politiske vedtak i
2017 innarbeides imidlertid i 2018-budsjettet.
6. For å balansere budsjettet mangler det gitt forutsetningene i konklusjonspunkt 1-4 i
størrelsesorden 3 mill. kroner. Inndekning avklares i den videre prosessen.
7. Deler av investeringsutgiftene i 2018 finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

Saksprotokoll i Formannskapet - 13.09.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannen legger til grunn følgende rammer for sitt forslag:
1.
2.
3.
4.
5.

Frie inntekter budsjetteres i tråd med KS sin prognosemodell.
Eiendomsskatten videreføres med gjeldende satser.
Det legges opp til et netto driftsresultat for 2018 i tråd med gjeldende økonomiplan.
Det legges opp til å betale avdrag på nivå med årlige avskrivninger.
I hovedsak videreføres gjeldende sektor- og enhetsrammer, justert for pris- og lønnsvekst. Endringer
fra 2017 til 2018 i gjeldende økonomiplan og videreføring av enkelte politiske vedtak i 2017
innarbeides imidlertid i 2018-budsjettet.
For å balansere budsjettet mangler det gitt forutsetningene i konklusjonspunkt 1-4 i størrelsesorden 3
mill. kroner. Inndekning avklares i den videre prosessen.
Deler av investeringsutgiftene i 2018 finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

6.
7.

Repr. Terkelsen (FRP) fremmet felles endringsforslag på vegne av Høyre og FRP til punkt 2 i rådmannens
forslag til vedtak:
Punkt 2. Eiendomsskatt: Bunnfradraget økes med 100 000 kr pr boenhet.
Repr. Henriksen (AP) fremmet forslag:
 Tas til orientering
 Politiske signaler/føringer i form av vedtak gis etter når endelig forslag til budsjett og økonomiplanen
foreligger

Votering:
Det ble votert i følgende forslag:
 Arbeiderpartiets forslag falt med 4 (AP, SV) mot 5 (H, FRP, V, KRF).
 Rådmannen forslag med endring fra Høyre og FRP satt opp mot rådmannens forslag. Rådmannens
forslag vedtatt med 5 (AP, SV,V, KRF) mot 4 (H, FRP) stemmer.

Vedtak:
Rådmannen legger til grunn følgende rammer for sitt forslag:
1.
2.
3.
4.
5.

Frie inntekter budsjetteres i tråd med KS sin prognosemodell.
Eiendomsskatten videreføres med gjeldende satser.
Det legges opp til et netto driftsresultat for 2018 i tråd med gjeldende økonomiplan.
Det legges opp til å betale avdrag på nivå med årlige avskrivninger.
I hovedsak videreføres gjeldende sektor- og enhetsrammer, justert for pris- og lønnsvekst.
Endringer fra 2017 til 2018 i gjeldende økonomiplan og videreføring av enkelte politiske vedtak
i 2017 innarbeides imidlertid i 2018-budsjettet.
6. For å balansere budsjettet mangler det gitt forutsetningene i konklusjonspunkt 1-4 i
størrelsesorden 3 mill. kroner. Inndekning avklares i den videre prosessen.
7. Deler av investeringsutgiftene i 2018 finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

PS 75/17 Tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner 2. runde 2017
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Det tildeles 3000,- til Søgne Turgruppe til arrangement i forbindelse med «Verdensdagen for
psykisk helse»
2. 22 000,- tildeles til Salemsveien 2 LIV v/ Søgne Misjonskirke
3. 75 000,- tildeles til Søgne Demensforening.

Saksprotokoll i Formannskapet - 13.09.2017
Behandling:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Det tildeles 3000,- til Søgne Turgruppe til arrangement i forbindelse med «Verdensdagen
for psykisk helse»
2. 22 000,- tildeles til Salemsveien 2 LIV v/ Søgne Misjonskirke
3. 75 000,- tildeles til Søgne Demensforening.

PS 76/17 Deltakelse i styrevervregisteret
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune slutter seg til KS styrevervregister.

Saksprotokoll i Formannskapet - 13.09.2017
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Søgne kommune slutter seg til KS styrevervregister.

PS 77/17 Saksfremlegg - Invitasjon til å delta i prosjektet: Fornying og utvikling
av lokaldemokratiet i kommuner med vedtak om sammenslåing
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune takker ja til invitasjonen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å delta i et
nytt toårig prosjekt for å utvikle lokaldemokratiet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 13.09.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune takker ja til invitasjonen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å delta i et
nytt toårig prosjekt for å utvikle lokaldemokratiet.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet tilleggsforslag:
Samlinger i forbindelse med fornying og utvikling av lokaldemokratiet organiseres av Rådmann for å kunne
forvalte felleskapets midler på en best mulig måte.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 FRP sitt tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Søgne kommune takker ja til invitasjonen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å
delta i et nytt toårig prosjekt for å utvikle lokaldemokratiet.
Samlinger i forbindelse med fornying og utvikling av lokaldemokratiet organiseres av Rådmann for å
kunne forvalte felleskapets midler på en best mulig måte.

PS 78/17 Helse- og omsorgsplan 2017-2030
Rådmannens forslag til vedtak:
Ny helse- og omsorgsplan 2017-2020 vedtas slik den presenteres i saksframlegget.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 06.09.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

Ny helse- og omsorgsplan 2017-2030 vedtas slik den presenteres i saksframlegget.
Administrasjonen presiserte at planen er foreslått gjeldende til 2030, og ikke til 2020.
Kommunalsjef Svein Resset orienterte samt besvarte spørsmål. Følgende fra administrasjonen stilte:
kommuneoverlege Vegard Nilsen, avdelingsleder hjemmetjenester Oddny Tesaker Hystad, enhetsleder enhet
for livsmestring Trine Lise Enersen, fagleder forvaltningstjenesten Arnfinn Rodal og enhetsleder enhet for
hjemmetjenester Anne Lise Sandbakken.
Repr. Henden (AP) – foreslo tillegg til hovedmål (side 19 i handlingsplanen):

Enkeltpersoner må i fremtiden ta større ansvar for egen helse, og tjenestene skal understøtte brukernes egne
ressurser og muligheter.
Eldrerådets forslag tas med videre.
Repr. Johansen (AP) foreslo endringer i pkt 6.2.4 Strategi:
Både innbyggere og kommunen kan kjøpe private tjenestetilbud. Dersom det vurderes å åpne for offentlig og
privat samarbeid der dette gir forsvarlige og hensiktsmessige tjenester skal saken tas opp til politisk
behandling før slike samarbeider iverksettes.
Repr. Johansen (AP) foreslo følgende tillegg:
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner revideres og det skal henvises til den planen i helse- og
omsorgsplanen.
Repr. Henden (AP) foreslo endringer i pkt 6.2.4 Strategi, første kulepunkt:
Samarbeid med private aktører i forhold til BPA videreføres og evalueres.
Hvis endringer i planen gjøres skal disse innarbeides i planen før den gjøres tilgjengelig på kommunens
hjemmesider.
Repr. Sløgedal (FRP) ba om følgende protokolltilførsel:
FRP tar planen til orientering og kommer tilbake med konkrete forslag i formannskap og kommunestyrets
behandling av planen.

Votering:
Det ble votert punktvis over tilleggsforslagene.
Følgende av tilleggsforslagene ble enstemmig vedtatt:
Eldrerådets forslag tas med videre.
Følgende ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer (H, FRP):
Enkeltpersoner må i fremtiden ta større ansvar for egen helse, og tjenestene skal understøtte brukernes egne
ressurser og muligheter.
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner revideres og det skal henvises til den planen i helse- og
omsorgsplanen.
Hvis endringer i planen gjøres skal disse innarbeides i planen før den gjøres tilgjengelig på kommunens
hjemmesider.
Følgende forslag falt med 4 mot 5 stemmer (H, FRP, KRF):
Både innbyggere og kommunen kan kjøpe private tjenestetilbud. Dersom det vurderes å åpne for offentlig og
privat samarbeid der dette gir forsvarlige og hensiktsmessige tjenester skal saken tas opp til politisk
behandling før slike samarbeider iverksettes.
Samarbeid med private aktører i forhold til BPA videreføres og evalueres.
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Tjenesteutvalget innstiller til formannskapet.

Innstilling:

Ny helse- og omsorgsplan 2017-2030 vedtas slik den presenteres i saksframlegget, med følgende
tillegg/endringer:
Enkeltpersoner må i fremtiden ta større ansvar for egen helse, og tjenestene skal understøtte
brukernes egne ressurser og muligheter.
Eldrerådets forslag tas med videre.
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner revideres og det skal henvises til den planen i helse- og
omsorgsplanen.
Hvis endringer i planen gjøres skal disse innarbeides i planen før den gjøres tilgjengelig på
kommunens hjemmesider.

Saksprotokoll i Formannskapet - 13.09.2017
Behandling:
Kommunalsjef for helse og omsorg Svein Resset presenterte Helse- og omsorgsplanen 2017-2020 og svarte
på spørsmål i forkant av behandlingen.
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
Ny helse- og omsorgsplan 2017-2030 vedtas slik den presenteres i saksframlegget, med følgende
tillegg/endringer:
Enkeltpersoner må i fremtiden ta større ansvar for egen helse, og tjenestene skal understøtte brukernes egne
ressurser og muligheter.
Eldrerådets forslag tas med videre.
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner revideres og det skal henvises til den planen i helse- og
omsorgsplanen.
Hvis endringer i planen gjøres skal disse innarbeides i planen før den gjøres tilgjengelig på kommunens
hjemmesider.
Repr. Andersen (H) fremmet tilleggsforslag til endringer i planen:
Pkt. 2.2 i planen: Verdighetsgarantien trådte i kraft 1.1.11 man implementerer denne i planen. Det settes
fokus på: Tilbudet til eldre skal innrettes i respekt for den enkeltes selvbestemmelsesrett, egenverdi og
livsførsel og sikre at medisinsk behov blir ivaretatt. Den enkelte skal ha riktig og ansvarlig boform. Eldre på
institusjon skal ha enerom
Pkt. 3 i planen: Demensplanen skal være gjennomført innen 2020- målet med demensplanen er å skape et mer
demensvennlig samfunn, det vil si integrere personer med demens i fellesskapet. Øke kunnskapen om
demensutfordringer.

Repr. Bakke (AP) fremmet tilleggsforslag til endringer i planen:
Både innbyggere og kommunen kan kjøpe private tjenestetilbud der dette gir forsvarlige og hensiktsmessige
tjenester.
Private tjenester skal ikke erstatte kommunale ansatte uten politisk behandling. Private tjenester kan ytes som
et tillegg til dagens kommunale tjenester
Avtalen om private som innebærer outsourcing helt eller delvis av dagens kommunale tjenester skal ikke
inngås uten forutgående politisk behandling

Votering:
Det ble votert punktvis over tjenesteutvalgets innstilling og endringsforslag fremmet i møtet:
Følgende punkter i tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt:



Eldrerådets forslag tas med videre
Hvis endringer i planen gjøres skal disse innarbeides i planen før den gjøres tilgjengelig på
kommunens hjemmesider

Følgende punkter i tjenesteutvalgets innstilling vedtatt med 8 mot 1(FRP) stemme



Enkeltpersoner må i fremtiden ta større ansvar for egen helse, og tjenestene skal understøtte
brukernes egne ressurser og muligheter.
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner revideres og det skal henvises til den planen i helse- og
omsorgsplanen.

Tilleggsforslag til endringer i planen fra Høyre og AP fremmet i møtet enstemmig vedtatt
Ny helse- og omsorgsplan 2017-2030 vedtas slik den presenteres i saksframlegget, med tillegg/endringer ble
enstemmig vedtatt

Innstilling til kommunestyret:
Ny helse- og omsorgsplan 2017-2030 vedtas slik den presenteres i saksframlegget, med følgende
tillegg/endringer:
Enkeltpersoner må i fremtiden ta større ansvar for egen helse, og tjenestene skal understøtte brukernes egne
ressurser og muligheter.
Eldrerådets forslag tas med videre.
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner revideres og det skal henvises til den planen i helse- og
omsorgsplanen.
Pkt. 2.2 i planen: Verdighetsgarantien trådte i kraft 1.1.11 man implementerer denne i planen. Det settes
fokus på: Tilbudet til eldre skal innrettes i respekt for den enkeltes selvbestemmelsesrett, egenverdi og
livsførsel og sikre at medisinsk behov blir ivaretatt. Den enkelte skal ha riktig og ansvarlig boform. Eldre på
institusjon skal ha enerom
Pkt. 3 i planen: Demensplanen skal være gjennomført innen 2020- målet med demensplanen er å skape et mer
demensvennlig samfunn, det vil si integrere personer med demens i fellesskapet. Øke kunnskapen om
demensutfordringer.
Både innbyggere og kommunen kan kjøpe private tjenestetilbud der dette gir forsvarlige og hensiktsmessige
tjenester.

Private tjenester skal ikke erstatte kommunale ansatte uten politisk behandling. Private tjenester kan ytes som
et tillegg til dagens kommunale tjenester
Avtalen om private som innebærer outsourcing helt eller delvis av dagens kommunale tjenester skal ikke
inngås uten forutgående politisk behandling
Hvis endringer i planen gjøres skal disse innarbeides i planen før den gjøres tilgjengelig på kommunens
hjemmesider.

PS 79/17 Ny politisk og administrativ styringsmodell for Knutepunkt Sørlandet/
Region Kristiansand
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret godkjenner at navn på det interkommunale samarbeidet mellom kommunene
Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla endres fra
Knutepunkt Sørlandet til Region Kristiansand med virkning fra 01.01.18.
2. Kommunestyret godkjenner den politiske og administrative styrings-modellen som
fremkommer av saksfremlegg
3. Kommunestyret godkjenner ny modell for grunnfinansiering av samarbeidet fra 2018 ved at
hver kommune bidrar med 50% lik andel og 50% som baseres på folketall.
4. Kommunestyret godkjenner nye vedtekter for Region Kristiansand, med virkning fra
01.01.18.

Saksprotokoll i Formannskapet - 13.09.2017
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedatt.

Innstilling til kommunestyret:
1. Kommunestyret godkjenner at navn på det interkommunale samarbeidet mellom kommunene
Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla endres fra
Knutepunkt Sørlandet til Region Kristiansand med virkning fra 01.01.18.
2. Kommunestyret godkjenner den politiske og administrative styrings-modellen som
fremkommer av saksfremlegg
3. Kommunestyret godkjenner ny modell for grunnfinansiering av samarbeidet fra 2018 ved at
hver kommune bidrar med 50% lik andel og 50% som baseres på folketall.
4. Kommunestyret godkjenner nye vedtekter for Region Kristiansand, med virkning fra 01.01.18.

PS 80/17 Eventuelt formannskapet 13.09.17

Saksprotokoll i Formannskapet - 13.09.2017

Behandling:
Repr. Andersen (H)
 Ønsket en tilbakemelding angående Songvaar Vekst og fruktdistribusjon.
Rådmann orienterte om praksis – man tar en runde på dette og må vurdere om innkjøp av frukt er
hensiktsmessig og dette avklares på enhetsnivå.


Ønsket status om lys ved bussbu på Røsstad. Et alternativ er å vurdere å flytte bussbu. Kommunalsjef
Tofte orienterte om møte med Statens vegvesen og saken blir omtalt i økonomiplanen

Repr. Berge (V):
 Arealet sør for Nygård skole er lite egent som landbruksareal og Berge ønsket en avklaring om
reguleringsmessig status. Kommunalsjef Tofte orienterte om status - arealet er med i vurdering sett
opp mot behovet for skolen
Repr. Kleivset (KRF)
 Utbygging på Flatlids jorde og vurdering av mulig kommunalt kjøp av leiligheter. Rådmannen
orienterte og dette er omtalt i helse- og omsorgsplanen
Repr. Henriksen (AP) fremmet forslag om sak:


Det bes om en sak i neste formannskapsmøte angående praksis for gjennomføring av kommunale
reiser med sosiale formål. Søgne AP ser positivt på at avdelingene reiser på tur, men ønsker en
oversikt over samlede kostnader ved slike reiser. Herunder hvordan disse finansieres og eventuelt
retningslinjer for reiser eller behov for slike retningslinjer. Hvor langt kan man reise. Når betales
egenandel? Er reisen vurdert i forhold til miljøbelastninger?(Kjøp av CO2-kvoter mm)

Repr. Bakke (AP)
 Ønsket en begrunnelse for hvorfor stilling som arkivleder ikke ble utlyst og ledig stilling som
økonomisjef ble utlyst. Rådmannen redegjorde for administrasjonens begrunnelse, som ble tatt av
hensyn til de ansatte på arkivet i samarbeid med tillitsvalgte. Utlysningen av økonomisjef ble sett i
sammenheng med kommunereformen.
 På generelt grunnlag ønsket representant Bakke (AP) en sak om utlysninger av ledige stillinger i lys
av kommunereformen.
Repr. Reisvoll (H)


Parkering for bevegelseshemmede og parkering rundt rådhuset. Kommunalsjef Tofte orienterte om
status herunder arbeidet med skiltplanen.

Repr. Terkelsen (FRP)
 Ønsket å fastsette dato for når formannskapet besøker Songvaar. Daglig leder har invitert
formannskapet 18. oktober og invitasjonen blir videresendt medlemmene i formannskapet.
Ordfører Hilde (AP)
 Foreslo at formannskapet gir en oppmerksomhet til Solveig Kjelland Larsen. Formannskapet
godkjente dette
 Minnet om at forslag bør sendes inn elektronisk via mail dersom mulig.
 Ønsker en sak i neste møte som redegjør mulighetene for å få fullført arbeidet med Søgne Bygde
Soge
 Ønsker en redegjørelse i neste møtet om kostnader og gjennomføringen av sommerfesten i
kommunen. Dette særlig med henblikk på servering av alkoholholdig drikke på kommunens
arrangementer generelt og kommunens sommerfest spesielt.
Kommunalsjef Tofte
 Vannscooterforskrift - orienterte om invitasjon fra Kristiansand om et samarbeid med Lillesand for å
legge frem en politisk sak. Formannskapet sa ja til å få en sak om dette.
 Orienterte om status for synlighet for skilt på Tangvall. Tidligere innspill tas med videre



Oppfølging av verbalforslag: Organisering av landbruksavdelingen - det bør ikke jobbes med dette
parallelt med organisering av ny kommune. Formannskapet var enig i denne vurderingen

Rådmann Høyer Holum
 Regnskapssjef Bente Steinstad er konstituert som økonomisjef. Controller Gro Heidi Øigarden vil ha
et spesielt ansvar for økonomiplanarbeidet.

