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Rådmannens forslag til vedtak:
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Protokoll formannskapet 18.10.17

Møtedato
15.11.2017

SØGNE
KOMMUNE
Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Formannskapet
Kommunestyresalen - Søgne rådhus
18.10.2017
09:00 – Songvaar Vekst (10:30 - rådhuset)

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Astrid Margrethe Hilde
Ordfører
Aslaug Bakke
Medlem
Arild Ernst Berge
Medlem
Egel Terkelsen
Varaordfører
Jack Andersen
Medlem
Per Kjær
Medlem
Torfinn Kleivset
Medlem

Representerer
AP
AP
V
FRP
H
SV
KRF

Forfall faste medlemmer:
Navn
Tom Løchen
Bjørn Egeli

Representerer
H
AP

Funksjon
Medlem
Medlem

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Helge Reisvoll
Tom Løchen
Paul Magne Lunde
Bjørn Egeli
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kim Høyer Holum
Torkjell Tofte
Camilla Erland Aarnes

Representerer
H
AP

Stilling
Rådmann
Kommunalsjef teknisk
Rådgiver

Av 9 medlemmer var 9 medlemmer til stede inkludert møtende vararepresentanter. Representant
Christian Eikeland (FRP) møtte for repr. Terkelsen (FRP) under behandling av sak PS 81/17-85/17
og fra PS 96/17-97/17. Representant Jack Andersen (H) gitt permisjon etter behandling av sak 95/17.
Ingen vara møtte og 8 medlemmer til stede under behandlingen av sak PS 96/17 og PS 97/17.
Sakskartet datert 11. oktober 2017 omfattet sak PS 81-97/17:




«Møtereferat - møte med grunneiere langs Nodenesveien angående mulig ekspropriasjon»
i sak PS 89/17 Ekspropriasjon for gjennomføring av Detaljregulering for del av
Nodenesveien-Pålsnesveien - erverv av grunn til bygging av fortau langs FV 169,
Nodenesveien er tilgjengelig på iPadene og på hjemmesiden i mappen «andre
dokumenter»
Saksfremlegget i «PS 91/17 Evaluering av ordning med elevombud i Søgne» ble oppdatert
17.10.17.



For øvrig ingen merknader til innkallingen og sakskartet

Program:





Kl. 09.00-10.30: Besøk på Songvaar Vekst
Kl. 10:30-11:30: Behandling av oppsatte saker.
kl.11.30-12.00: Lunsj
Kl.12-: Behandling av oppsatte saker fortsetter

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

PS 81/17

Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet 13.09.17

PS 82/17

Referatsaker formannskapet 18.10.17

RS 24/17

Referat fra styremøte 15.09.17 - Knutepunkt Sørlandet

RS 25/17

Svar på søknad om støtte utover kulturmidler til å arrangere lag-NM

PS 83/17

Oppdatering av selskapsavtalen for Kristiansandsregionen brann og
redning IKS - KBR

PS 84/17

Saksfremlegg - Lokal forskrift om tilsyn med bygninger og områder i
Søgne kommune

PS 85/17

Samarbeidsavtale - Overføring av vigselsmyndighet til Kristiansand
kommune

PS 86/17

Nye veinormal for Søgne kommune - vedtak

PS 87/17

Bredbånd og mobildekning nordvest i Søgne kommune

PS 88/17

Endring i reglement for godtgjørelse og regler for refusjon av
økonomisk tap og dekning av utgifter for folkevalgte

PS 89/17

Ekspropriasjon for gjennomføring av Detaljregulering for del av
Nodenesveien-Pålsnesveien - erverv av grunn til bygging av fortau
langs FV 169, Nodenesveien

PS 90/17

Eiendomsskatt- søknad om utsatt gjennomføring av omtaksering

PS 91/17

Evaluering av ordning med elevombud i Søgne

PS 92/17

UTARBEIDELSE AV KULTURHISTORIE FOR SØGNE

PS 93/17

Tilskudd til rutekjøring fra Høllen til Borøya og Ny-Hellesund vinter
2017 og vår 2018

PS 94/17

Kommunale reiser

PS 95/17

Søgne kommunes sommerfest 2017

PS 96/17

2. tertialrapport - Søgne kommune

PS 97/17

Eventuelt formannskapet 18.10.17

U.off.

PS 81/17 Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet 13.09.17
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 13.09.17.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.10.2017
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 13.09.17.

PS 82/17 Referatsaker formannskapet 18.10.17
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.10.2017
Behandling:
Ingen merknader.
RS 25/17 Svar på søknad om støtte utover kulturmidler til å arrangere lag-NM
 Formannskapet ber om at det fremmes en politisk sak om revisjon av retningslinjer for
kulturmidler med henblikk på nasjonale arrangementer.
For øvrig ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

RS 24/17 Referat fra styremøte 15.09.17 - Knutepunkt Sørlandet 2007/2479
RS 25/17 Svar på søknad om støtte utover kulturmidler til å arrangere lag-NM
2017/1293
PS 83/17 Oppdatering av selskapsavtalen for Kristiansandsregionen brann og
redning IKS - KBR
Rådmannens forslag til vedtak:
Selskapsavtalen for Kristiansandsregionen brann og redning IKS - KBR oppdateres/endres i tråd med
saksfremstilling og vedlagte forslag til revidert selskapsavtale.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.10.2017
Behandling:
Rådmann Kim Høyer Holum er styreleder i KBR og er dermed inhabil. Kommunalsjef for teknisk Torkjell
Tofte har fungert som rådmann i behandlingen av denne saken.
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Selskapsavtalen for Kristiansandsregionen brann og redning IKS - KBR oppdateres/endres i tråd med
saksfremstilling og vedlagte forslag til revidert selskapsavtale.

PS 84/17 Saksfremlegg - Lokal forskrift om tilsyn med bygninger og områder i
Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff
og om brannvesenets redningsoppgaver § 13, 4. ledd vedtar kommunestyret lokal forskrift om tilsyn
med bygninger i Søgne kommune datert 26.10.2017.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.10.2017
Behandling:
Rådmann Kim Høyer Holum er styreleder i KBR og er dermed inhabil. Kommunalsjef for teknisk, Torkjell
Tofte har fungert som rådmann i behandlingen av denne saken.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Med hjemmel i lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og
om brannvesenets redningsoppgaver § 13, 4. ledd vedtar kommunestyret lokal forskrift om tilsyn med
bygninger i Søgne kommune datert 26.10.2017.

PS 85/17 Samarbeidsavtale - Overføring av vigselsmyndighet til Kristiansand
kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå avtale om vertskommunesamarbeid om
kommunale vigsler etter ekteskapslovens § 12 slik det framgår av vedlagte avtaleutkast.
Avtalen inngås med hjemmel i Kommunelovens § 28-1 a og organiseres etter kommunelovens § 281 b.
Samarbeidskommuner er Kristiansand, Søgne og Songdalen kommuner, med Kristiansand kommune
som vertskommune.

Avtalen gjelder fra 1.1.2018 og varer fram til etableringen av nye Kristiansand 1.1.2020.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.10.2017
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 1 stemme (SV).

Innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå avtale om vertskommunesamarbeid om kommunale
vigsler etter ekteskapslovens § 12 slik det framgår av vedlagte avtaleutkast.
Avtalen inngås med hjemmel i Kommunelovens § 28-1 a og organiseres etter kommunelovens § 28-1 b.
Samarbeidskommuner er Kristiansand, Søgne og Songdalen kommuner, med Kristiansand kommune som
vertskommune.
Avtalen gjelder fra 1.1.2018 og varer fram til etableringen av nye Kristiansand 1.1.2020.

PS 86/17 Nye veinormal for Søgne kommune - vedtak
Rådmannens forslag til vedtak:
Vedlagt veinormal for Søgne kommune vedtas.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.10.2017
Behandling:
Protokolltilførsel fra repr. Bakke (AP):
Man legger til rette for universell utforming der det er mulig
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Vedlagt veinormal for Søgne kommune vedtas.

PS 87/17 Bredbånd og mobildekning nordvest i Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Det gis tilslutning til prosjektet for å bedre bredbånd og mobildekning nordvest i Søgne kommune.
Prosjektets totalkostnad er totalt 950000,-. Dette finansieres ved å omdisponere 475000,- fra allerede
bevilgede IT-investeringsmidler. De resterende 475000,- dekkes av tilskuddsmidler fra NKOM.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.10.2017

Behandling:
Protokolltilførsel fra repr. Andersen (H):
Det undersøkes dekningsgrad og mulig tiltak i områdene fra Hellesvik til Ormestad og fra Tånevik –
Salthaug.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Det gis tilslutning til prosjektet for å bedre bredbånd og mobildekning nordvest i Søgne kommune. Prosjektets
totalkostnad er totalt 950000,-. Dette finansieres ved å omdisponere 475000,- fra allerede bevilgede ITinvesteringsmidler. De resterende 475000,- dekkes av tilskuddsmidler fra NKOM.

PS 88/17 Endring i reglement for godtgjørelse og regler for refusjon av
økonomisk tap og dekning av utgifter for folkevalgte
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar endringer i reglement for godtgjørelse og regler for refusjon av økonomisk tap
og dekning av utgifter for folkevalgte som følger av saksfremlegget.
Nytt reglement gjøres gjeldende fra 1.11.2017.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.10.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar endringer i reglement for godtgjørelse og regler for refusjon av økonomisk tap og
dekning av utgifter for folkevalgte som følger av saksfremlegget.
Nytt reglement gjøres gjeldende fra 1.11.2017.
Repr. Lunde (AP) fremmet utsettelsesforslag:
Saken utsettes for nærmere utredning.
Votering:
Arbeiderpartiets utsettelsesforslag vedtatt med 6 (AP, SV, V, KRF) mot 3 (FRP, H) stemmer.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes for nærmere utredning.

PS 89/17 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.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.10.2017
Behandling:
«Møtereferat - møte med grunneiere langs Nodenesveien angående mulig ekspropriasjon» gjort tilgjengelig på
iPadene og på hjemmesiden i mappen «andre dokumenter»

Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak med endring fremmet av administrasjonen i møtet (det er
inngått avtale med eier av GB 15/81 og GB 15/81 blir ikke omfattet av ekspropriasjonen):
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 15/94 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. Lunde (AP) fremmet utsettelsesforslag:
Saken utsettes.
Det er fra angjeldende grunneiere gitt uttrykk for at de er positive til at det anlegges fortau og at de ikke er
uvillige til å avstå grunn.
De har likevel valgt å avslå de tilbudte avtaler med den begrunnelse at de ikke har fått den informasjon fra
tiltakshaver som de har etterspurt.
Før saken fremmes på nytt må det tillyses et møte mellom tiltakshaver og berørte grunneiere hvor en
representant fra kommunen er til stede.

Votering:



AP sitt utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag til vedtak med endring fremmet av administrasjonen i møtet ble
dermed ikke votert over.

Innstilling til kommunestyret:
Saken utsettes.
Det er fra angjeldende grunneiere gitt uttrykk for at de er positive til at det anlegges fortau og at de ikke er
uvillige til å avstå grunn.
De har likevel valgt å avslå de tilbudte avtaler med den begrunnelse at de ikke har fått den informasjon fra
tiltakshaver som de har etterspurt.
Før saken fremmes på nytt må det tillyses et møte mellom tiltakshaver og berørte grunneiere hvor en
representant fra kommunen er til stede.

PS 90/17 Eiendomsskatt- søknad om utsatt gjennomføring av omtaksering
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Søgne kommune søker Kommunal- og moderniseringsdepartementet om frist til 2022
for å gjøre nytt takstgrunnlag gjeldende.

2. Takstgrunnlag fra 2009 med endringer gjort ved løpende taksering for nye og endrede
eiendommer benyttes i overgangsperioden.
3. I perioden fram mot 01.01 2020 foretas nødvendig forberedelse for omtaksering av en
ny sammenslått kommune, herunder;
-etablering av prosjektgruppe for administreringen av omtaksering,
-anskaffelse av matrikkelanalyse,
-valg av takseringsmodell,
-eventuell bestemmelse om at bunnfradrag skal benyttes,
-anskaffelse og implementering av fagsystem,
-utarbeidelse av konkurransegrunnlag og anskaffelse av takseringstjenester.
4. Søgne Kommune gir Fellesnemda (Søgne, Songdalen og Kristiansand) fullmakt til å
følge opp prosessen etter vedtak i Kommunestyret.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.10.2017
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
1. Søgne kommune søker Kommunal- og moderniseringsdepartementet om frist til 2022 for å
gjøre nytt takstgrunnlag gjeldende.
2. Takstgrunnlag fra 2009 med endringer gjort ved løpende taksering for nye og endrede
eiendommer benyttes i overgangsperioden.
3. I perioden fram mot 01.01 2020 foretas nødvendig forberedelse for omtaksering av en ny
sammenslått kommune, herunder;
-etablering av prosjektgruppe for administreringen av omtaksering,
-anskaffelse av matrikkelanalyse,
-valg av takseringsmodell,
-eventuell bestemmelse om at bunnfradrag skal benyttes,
-anskaffelse og implementering av fagsystem,
-utarbeidelse av konkurransegrunnlag og anskaffelse av takseringstjenester.
4. Søgne Kommune gir Fellesnemda (Søgne, Songdalen og Kristiansand) fullmakt til å følge opp
prosessen etter vedtak i Kommunestyret.

PS 91/17 Evaluering av ordning med elevombud i Søgne
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet nedsetter en politisk arbeidsgruppe for å få evaluert erfaringene med elevombud i
Søgne kommune. Følgende politikere oppnevnes til arbeidsgruppen …

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.10.2017

Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet nedsetter en politisk arbeidsgruppe for å få evaluert erfaringene med elevombud i Søgne
kommune. Følgende politikere oppnevnes til arbeidsgruppen …
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet forslag til medlem av arbeidsgruppen:


Christian Eikeland (FRP)

Repr. Kleivset (KRF) fremmet forslag til medlem av arbeidsgruppen:


Sigrun Sæther (KRF)

Repr. Lunde (AP) fremmet forslag til medlem av arbeidsgruppen:
 Bjørn Egeli (AP)

Votering:
Forslag til medlemmer i arbeidsgruppen enstemmig valgt

Vedtak:
Formannskapet nedsetter en politisk arbeidsgruppe for å få evaluert erfaringene med elevombud i
Søgne kommune. Følgende politikere oppnevnes til arbeidsgruppen:
 Christian Eikeland (FRP)
 Sigrun Sæther (KRF)
 Bjørn Egeli (AP)

PS 92/17 UTARBEIDELSE AV KULTURHISTORIE FOR SØGNE
Rådmannens forslag til vedtak:
Tjenesteutvalget og Formannskapet stiller seg positive til at Søgnes kulturhistorie blir framstilt i
bokform av en eller flere historikere.
Når det gjelder Søgne kommunes økonomiske bidrag til å få realisert et kulturbind, vil en måtte
komme tilbake til dette i kommende økonomiplanen for 2018-2021.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 11.10.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag:
Tjenesteutvalget og Formannskapet stiller seg positive til at Søgnes kulturhistorie blir framstilt i bokform av
en eller flere historikere.
Når det gjelder Søgne kommunes økonomiske bidrag til å få realisert et kulturbind, vil en måtte komme
tilbake til dette i kommende økonomiplanen for 2018-2021.
Saksbehandler Magne Haugland svarte på spørsmål fra medlemmene i utvalget.
Repr. Fardal (H) fremmet fellesforslag på vegne av Senterpartiet og Høyre:

Søgne kommune stiller garanti for at utarbeidelse av kulturhistorie for Søgne lar seg realisere.
Garantibeløpet skal dekke differansen mellom prosjektets totale utgifter, sponsormidler, øvrige tilskudd og
inntekter, dog begrenset til kr. 2 000 000.
Repr. Eikeland (FRP) fremmet tilleggsforslag:
Prosjektet skal fullfinansieres før det igangsettes.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Første avsnitt i rådmannens forslag enstemmig vedtatt
 Andre avsnitt i rådmannens forslag satt opp mot fellesforslag fra Høyre og Senterpartiet.
Fellesforslaget vedtatt med 5 (H, SP,AP(2-Bakke og Henden) mot 4( FRP, KRF APJohansen) stemmer
 FRP sitt forslag enstemmig vedtatt.

Innstilling til formannskapet:
Tjenesteutvalget og Formannskapet stiller seg positive til at Søgnes kulturhistorie blir framstilt i bokform av
en eller flere historikere.
Søgne kommune stiller garanti for at utarbeidelse av kulturhistorie for Søgne lar seg realisere.
Garantibeløpet skal dekke differansen mellom prosjektets totale utgifter, sponsormidler, øvrige tilskudd og
inntekter, dog begrenset til kr. 2 000 000.
Prosjektet skal fullfinansieres før det igangsettes.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.10.2017
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
Tjenesteutvalget og Formannskapet stiller seg positive til at Søgnes kulturhistorie blir framstilt i bokform av
en eller flere historikere.
Søgne kommune stiller garanti for at utarbeidelse av kulturhistorie for Søgne lar seg realisere.
Garantibeløpet skal dekke differansen mellom prosjektets totale utgifter, sponsormidler, øvrige tilskudd og
inntekter, dog begrenset til kr. 2 000 000.
Prosjektet skal fullfinansieres før det igangsettes.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet forslag (likelydende rådmannens forslag med tillegg om fullfinansiering):
Tjenesteutvalget og Formannskapet stiller seg positive til at Søgnes kulturhistorie blir framstilt i bokform av
en eller flere historikere.
Når det gjelder Søgne kommunes økonomiske bidrag til å få realisert et kulturbind, vil en måtte komme
tilbake til dette i kommende økonomiplanen for 2018-2021.
Prosjektet skal fullfinansieres før det igangsettes.
Repr. Lunde (AP) ba om protokolltilførsel:
AP støtter at prosjektet gjennomføres, men ønsker å komme tilbake til finansieringen i budsjettet.

Votering:
Tjenesteutvalgets innstilling satt opp mot FRP sitt forslag til vedtak. Tjenesteutvalgets forslag vedtatt med 8
(H, V, KRF, SV og AP) mot 1 (FRP) stemme.

Vedtak:
Tjenesteutvalget og Formannskapet stiller seg positive til at Søgnes kulturhistorie blir framstilt i
bokform av en eller flere historikere.
Søgne kommune stiller garanti for at utarbeidelse av kulturhistorie for Søgne lar seg realisere.
Garantibeløpet skal dekke differansen mellom prosjektets totale utgifter, sponsormidler, øvrige
tilskudd og inntekter, dog begrenset til kr. 2 000 000.
Prosjektet skal fullfinansieres før det igangsettes.

PS 93/17 Tilskudd til rutekjøring fra Høllen til Borøya og Ny-Hellesund vinter
2017 og vår 2018
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune har allerede bevilget 268 000 kroner for rutetransport i 2017. Grunnet kommunens
nåværende økonomisk situasjon gis det ikke ytterligere tilskudd til rutetransport i 2017 og 1. halvår
2018.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.10.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune har allerede bevilget 268 000 kroner for rutetransport i 2017. Grunnet kommunens
nåværende økonomisk situasjon gis det ikke ytterligere tilskudd til rutetransport i 2017 og 1. halvår 2018.
Repr. Kjær (SV) fremmet forslag:
Søgne kommune bevilger nødvendige midler for daglig båtrute til Ny-Hellesund og Borøya i Søgne hele året.
Beløpet betales etterskuddsvis fra disposisjonsfondet.
Ordfører Hilde (AP) fremmet fellesforslag på vegne av AP og Høyre:
Høllen båtruter tildeles kr 200 000 for helgekjøring/ferier resten av 2017. Det bevilges kr 200 000 til
helgekjøring og ferier resten av kontraktsperioden i 2018.




Dersom det ikke kjøres helger og ferier faller støtten bort
Beløpet utbetales etterskuddsvis via Akt sin avtale
Inndekning gjøres fra disposisjonsfond

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 SV sitt forslag falt med 8 mot 1 (SV) stemme.
 Rådmannens forslag til vedtak satt opp mot fellesforslag fra AP og Høyre. Fellesforslaget
vedtatt med 8 mot 1 (FRP)

Vedtak:
Høllen båtruter tildeles kr 200 000 for helgekjøring/ferier resten av 2017. Det bevilges kr 200 000 til
helgekjøring og ferier resten av kontraktsperioden i 2018.




Dersom det ikke kjøres helger og ferier faller støtten bort
Beløpet utbetales etterskuddsvis via Akt sin avtale
Inndekning gjøres fra disposisjonsfond

PS 94/17 Kommunale reiser
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar informasjonen til orientering. Når det gjelder harmonisering av ulike regelverk,
vil dette skje i forbindelse med etablering av ny kommune.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.10.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar informasjonen til orientering. Når det gjelder harmonisering av ulike regelverk, vil dette
skje i forbindelse med etablering av ny kommune.
Repr. Lunde (AP) fremmet forslag:
I påvente av etableringen av ny kommune innfører Søgne kommune Kristiansands regelverk for kommunale
reiser med nødvendige tilpasninger.
Votering:
Rådmannens forslag satt opp mot Arbeiderpartiets forslag. Rådmannens forslag vedtatt med 6 (H, FRP, V,
SV, KRF) mot 3 (AP).

Vedtak:
Formannskapet tar informasjonen til orientering. Når det gjelder harmonisering av ulike regelverk, vil
dette skje i forbindelse med etablering av ny kommune.

PS 95/17 Søgne kommunes sommerfest 2017
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering. Når det gjelder harmonisering av ulike regelverk, vil dette
skje i forbindelse med etablering av ny kommune.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.10.2017

Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering. Når det gjelder harmonisering av ulike regelverk, vil dette skje i
forbindelse med etablering av ny kommune.
Repr. Lunde (AP) fremmet forslag:
I påvente av etableringen av ny kommune innfører Søgne kommune Kristiansands regelverk for
alkoholserveringer ved kommunale arrangement.
Votering:
Rådmannens forslag satt opp mot Arbeiderpartiets forslag. Rådmannens forslag vedtatt med 5 (H, FRP, V,
SV) mot 4 (AP, KRF).

Vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering. Når det gjelder harmonisering av ulike regelverk, vil dette
skje i forbindelse med etablering av ny kommune.

PS 96/17 2. tertialrapport - Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
2. tertialrapport 2017 for Søgne kommune tas til orientering.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 11.10.2017
Behandling:
Til behandling forelå administrasjonsutvalgets innstilling:
2. tertialrapport 2017 for Søgne kommune tas til orientering.
Repr. Lohne (H) tok opp spørsmålet stilt i eldrerådet, 26.09.17, «Hva er status ved utlysning og ansettelser i
enhet for institusjonstjenester».
Kommunalsjef for helse- og omsorg, Svein Resset orienterte om status.
Repr. Eikeland (FRP) fremmet tilleggsforslag:
Drift
Tjenesteutvalget ønsker flere opplysninger for å vurdere om enkelte enheter er riktig
budsjettert, og ber om at det før budsjett for 2018, og økonomiplan for perioden 2018-2021
vedtas, får fremlagt følgende:
Konsekvenser for planlagte budsjettreduksjoner ved skolene som styrer mot et merforbruk
Planlagte gjennomføringer for å oppnå budsjettbalanse i enhet for institusjonstjenester
Investeringer
Tjenesteutvalget ber om status på følgende områder:
- Investeringer ulike boligformål ( nødboliger/flyktninger)
Det er satt av 7,6 millioner og pr.2.tertial er det ikke brukt midler til dette
- 7 nye omsorgsboliger funksjonshemmede fra 2017
Det er satt av 10 millioner og brukt 230.000. Estimert prognose ved årets slutt er 400.000
- Ombygging til dagsenter Linnegrøvan

Det er satt av 9 millioner, det er brukt kr.0
-

Flytting bygdemuseum
2,5 millioner er avsatt i 2017
Uteområder barnehager
Det er avsatt 2,25 millioner i 2017, det er brukt 25.000 og estimerte prognoser sier at 100.000
skal benyttes i 2017

- Velferdsteknologi
Det er satt av 2 millioner på budsjett for 2017, men det planlegges for kr. 0

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Administrasjonsutvalget innstilling enstemmig vedtatt
 FRP sitt tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Innstilling til formannskapet:
2. tertialrapport 2017 for Søgne kommune tas til orientering.
Drift
Tjenesteutvalget ønsker flere opplysninger for å vurdere om enkelte enheter er riktig budsjettert, og ber
om at det før budsjett for 2018, og økonomiplan for perioden 2018-2021 vedtas, får fremlagt følgende:
- Konsekvenser for planlagte budsjettreduksjoner ved skolene som styrer mot et merforbruk
- Planlagte gjennomføringer for å oppnå budsjettbalanse i enhet for institusjonstjenester
Investeringer
Tjenesteutvalget ber om status på følgende områder:
- Investeringer ulike boligformål ( nødboliger/flyktninger)
Det er satt av 7,6 millioner og pr.2.tertial er det ikke brukt midler til dette
- 7 nye omsorgsboliger funksjonshemmede fra 2017
Det er satt av 10 millioner og brukt 230.000. Estimert prognose ved årets slutt er 400.000
- Ombygging til dagsenter Linnegrøvan
Det er satt av 9 millioner, det er brukt kr.0
-

Flytting bygdemuseum
2,5 millioner er avsatt i 2017
Uteområder barnehager
Det er avsatt 2,25 millioner i 2017, det er brukt 25.000 og estimerte prognoser sier at 100.000 skal
benyttes i 2017

- Velferdsteknologi
Det er satt av 2 millioner på budsjett for 2017, men det planlegges for kr. 0

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.10.2017
Behandling:
Kommunalsjef for teknisk, Torkjell Tofte og rådmann Kim Høyer Holum orienterte om status på områdene
under punktet «Investeringer» og barnehagetomt i Kjellandheia og svarte på spørsmål fra medlemmene.

Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
2. tertialrapport 2017 for Søgne kommune tas til orientering.
Drift
Tjenesteutvalget ønsker flere opplysninger for å vurdere om enkelte enheter er riktig budsjettert, og ber
om at det før budsjett for 2018, og økonomiplan for perioden 2018-2021 vedtas, får fremlagt følgende:
- Konsekvenser for planlagte budsjettreduksjoner ved skolene som styrer mot et merforbruk
- Planlagte gjennomføringer for å oppnå budsjettbalanse i enhet for institusjonstjenester
Investeringer
Tjenesteutvalget ber om status på følgende områder:
- Investeringer ulike boligformål (nødboliger/flyktninger)
Det er satt av 7,6 millioner og pr.2.tertial er det ikke brukt midler til dette
- 7 nye omsorgsboliger funksjonshemmede fra 2017
Det er satt av 10 millioner og brukt 230.000. Estimert prognose ved årets slutt er 400.000
- Ombygging til dagsenter Linnegrøvan
Det er satt av 9 millioner, det er brukt kr.0
- Flytting bygdemuseum
2,5 millioner er avsatt i 2017
- Uteområder barnehager
Det er avsatt 2,25 millioner i 2017, det er brukt 25.000 og estimerte prognoser sier at 100.000
skal benyttes i 2017
- Velferdsteknologi
Det er satt av 2 millioner på budsjett for 2017, men det planlegges for kr. 0

PS 97/17 Eventuelt formannskapet 18.10.17

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.10.2017
Behandling:
Ordfører Hilde (AP):
 Orienterte om innstilling av prosjektleder /ny rådmann for K3
 Orienterte om avtale om responssenter – avtalen sendes formannskapet/kommunestyret til
orientering når den er offentlig
 Orienterte fra møte om «Byutredningene»
Repr. Berge (V):
 Ønsker en sak om søppelfiske. Kommunalsjef for teknisk Torkjell Tofte: Administrasjonen
jobber allerede med en sak knyttet til denne problematikken
Repr. Reisvoll (H)
 Ønsket tilbakemelding om sikring av rekkverk ved bekk langs Repstadveien (Ravnehei).
Administrasjonen følger opp med Statens Vegvesen
 Ønsket en tilbakemelding om hva kommunen krever av regnskap ved tildeling av tilskudd.
Rådmann Kim Høyer Holum: Økonomiavdelingen inviteres til å orientere i neste møte i
formannskapet
 Når vil kommuneplanenes arealdel bli satt i aktivitet? Kommunalsjef Torkjell Tofte orienterte
om videre fremdrift

Repr. Eikeland (FRP):
 Ønsket at det sendes en forespørsel til kommunestyret om en eventuell direkteoverføring
av kontrollutvalgets møter. Ordfører Hilde (Ap): Dette punktet tas med i sak om revidering
av ordning for direkteoverføring av politiske møter
Repr. Kjær (SV):
 Med bakgrunn i den nylige flommen - har kommunen en plan for flomsikringstiltak og
beredskap? Rådmannen: det skal være et oppfølgingsmøte i forbindelsen med flommen og
referat fra møtet legges frem som referatsak til formannskapet
Kommunalsjef for teknisk Torkjell Tofte:
 Orienterte om status i forbindelse med interpellasjon om busslomme på Try
 Orienterte om gjennomgang av planer og ressurssituasjonen. Ordfører Hilde (AP): ønsker
en sak fra administrasjonen om prioritering av planer sett i lys av arbeidet med
kommunereform. Sak blir lagt frem i neste i neste formannskap.
Rådmann Høyer Holum
 Orienterte om kommunens interne lederrekrutteringsprogram
 Orienterte generelt om håndteringer av overtallighet/utlysinger i forbindelse med K3
 Orienterte om rasproblematikk på Langenesveien over brua ved Sebbetå
 Orienterte om ny hjemmeside for K3
Kommunalsjef Svein Resset orienterte om status vedrørende Helse- og omsorgsplanen og kommunalsjef for
teknisk Torkjell Tofte orienterte om hvilke vurderinger som er gjort i forbindelse med sentrumsnære områder
til omsorgssenter. Ordføreren anmodet om at vurderingsnotatet sendes samtlige gruppeledere.

