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Av 9 medlemmer var 9 til stede inkludert møtende vararepresentanter. Ingen merknader til
innkalling eller sakskart, datert 8. november 2017. Sakskartet omfattet sak PS 99-108/17.
Inhabilitet
PS 102/17 Revidert forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla behandling etter høring og PS 107/17 Revidert avfallsteknisk norm. Arild Berge (V) sitter styret i
Avfall Sør og erklært inhabil til å behandle sakene. Representanten fratrådte møtet og ingen vara
møtte.
PS 103/17 Utleie av kommunal grunn til flyttbare boder, vogner - priser og regler. Arild Berge (V)
ble enstemmig erklært inhabil til å behandle saken, da han er medeier i et firma som er omtalt i
saksfremstillingen. Ingen vara møtte.

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
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PS 99/17 Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet 18.10.17
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 18.10.17.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.11.2017
Behandling:
Repr. Lunde (AP) hadde følgende merknader: PS 88/17 Endring i reglement for godtgjørelse og regler for
refusjon av økonomisk tap og dekning av utgifter for folkevalgte: Setningen: «Rådmannens forslag til vedtak
enstemmig vedtatt» styrkes.

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 18.10.17 med merknader fremkommet i møtet.

PS 100/17 Referatsaker formannskapet 15. november 2017
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsaken til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.11.2017
Behandling:


RS 26/17 Inngått kontrakt med Telenor Objects om anskaffelse av trygghets- og varslingsteknologi.
Saken unntatt offentlighet ihht. Off.l. §13.1 jfr. Fv.l.§13.2 , men behandlingen foregikk i åpent møte.
Formannskapet ga sin tilslutning til at ordfører hadde signert kontrakten.

Øvrige saker ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

RS 26/17 Inngått kontrakt med Telenor Objects om anskaffelse av trygghets- og
varslingsteknologi. 2016/2921
RS 27/17 Lokaldemokratiundersøkelsen 2017 - Søgne kommune 2017/807
RS 28/17 Vedtatt Handlingsprogram for fylkesvei 2018 - 2021 2016/1088
PS 101/17 Regulering av festeavgiften på kirkegårdene i Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Festeavgiften for gravsted i Søgne kommune økes fra kr. 113,- pr. år til kr. 150,- pr. år.
Økningen gjøres gjeldende fra 01.01.2018.
Satsen justeres hvert år pr. 01.01 tilsvarende endringen i SSB’s konsumprisindeks.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.11.2017
Behandling:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt

Innstilling til kommunestyret:
Festeavgiften for gravsted i Søgne kommune økes fra kr. 113,- pr. år til kr. 150,- pr. år.
Økningen gjøres gjeldende fra 01.01.2018.
Satsen justeres hvert år pr. 01.01 tilsvarende endringen i SSB’s konsumprisindeks

PS 102/17 Revidert forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand, Songdalen,
Søgne og Vennesla - behandling etter høring
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar revidert forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand, Songdalen, Søgne og
Vennesla med ikrafttredelse fra 1.1 2018.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.11.2017
Behandling:
Arild Berge (V) sitter i styret i Avfall Sør og erklært inhabil til å behandle saken. Representanten fratrådte
møtet og ingen vara møtte.
Repr. Andersen (H) ba om at følgende protokollføres:
Hytterenovasjon er årlig/helårs – Røsstad og Kleivseth.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret vedtar revidert forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla
med ikrafttredelse fra 1.1 2018.

PS 103/17 Utleie av kommunal grunn til flyttbare boder, vogner - priser og regler
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Priser vedr. leie av plasser vedtas i henhold til sakens tabell 1. Priser reguleres årlig etter KPI.
2. Retningslinjer vedr. leie av plasser vedtas i henhold til vedlegg 1.
3. Alle tidligere vedtatt regler og priser ift slik utleie erstattes med dette av overstående nye
regler og priser.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.11.2017

Behandling:
Arild Berge (V) stilte spørsmål da han er medeier i et firma som er omtalt i saksfremstillingen.
Representanten ble enstemmig erklært inhabil til å behandle saken. Ingen vara møtte.
Formannskapet ønsker en sak om hvordan boder håndteres i dag og hvordan det bør håndteres i fremtiden
herunder geografisk plassering.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
1. Priser vedr. leie av plasser vedtas i henhold til sakens tabell 1. Priser reguleres årlig etter KPI.
2. Retningslinjer vedr. leie av plasser vedtas i henhold til vedlegg 1.
3. Alle tidligere vedtatt regler og priser ift slik utleie erstattes med dette av overstående nye regler
og priser.

PS 104/17 Avtale om opparbeidelse av veg-, vann- og avløpsanlegg mv i delfeltene
B9-B11, Pålsneset i Søgne
Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag av 27.10.2017 til avtale mellom Søgne kommune og utbyggerne av delfeltene B9, B11 og F4
i reguleringsplan for Pålsneset om utbygging av vei og VA-anlegg mv godkjennes.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.11.2017
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Forslag av 27.10.2017 til avtale mellom Søgne kommune og utbyggerne av delfeltene B9, B11 og F4 i
reguleringsplan for Pålsneset om utbygging av vei og VA-anlegg mv godkjennes.

PS 105/17 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 15/94 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 - 15.11.2017
Behandling:
Det er inngått enighet med eier av GB 15/94, og GB 15/94 kan trekkes ut i ekspropriasjonssaken.
Rådmannens forslag til vedtak ble i møtet endret i tråd med dette:
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
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.
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 1 (FRP) stemme.

Innstilling til kommunestyret:
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
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.

PS 106/17 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.

Vedtak:
Saken utsettes for nærmere utredning.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.11.2017
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. Berge (V) fremmet fellesforslag på vegne av Venstre og Arbeiderpartiet:
Kommunestyret oppretteholder dagens reglement med endring av satser for møtegodtgjørelse som ikke inngår
i fast godtgjørelse. Satsene økes ihht. forslaget.

Innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret oppretteholder dagens reglement med endring av satser for møtegodtgjørelse som ikke
inngår i fast godtgjørelse. Satsene økes ihht. forslaget.

PS 107/17 Revidert avfallsteknisk norm
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune vedtar forslaget til Avfallsteknisk norm.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.11.2017
Behandling:
Arild Berge (V) sitter i styret i Avfall Sør og er inhabil til å behandle saken. Representanten fratrådte møtet og
ingen vara møtte.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Søgne kommune vedtar forslaget til Avfallsteknisk norm.

PS 108/17 Eventuelt formannskapet 15.november 2017

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.11.2017
Behandling:
Ordfører Hilde (AP): Ba om tilbakemeldinger fra formannskapet på hvordan kommunen skal jobbe videre
etter innstilling fra fylkesrådmannen om å utsette bygging av ny videregående skole på Tangvall. Hvordan
skal man ivareta kommunens behov for vedlikehold av eksisterende bygg på Tangvall og behovet for å bygge
nytt skolebygg dersom en utsettelse av Søgne VGS blir vedtatt?
Ordfører Hilde (AP) fremmet forslag som ble enstemmig vedtatt:
Vedtak
Formannskapet ber om at fylkeskommunen redegjør for vurderingen i neste kommunestyremøte.
Dersom fylkesrådmannen forslag blir stående bes administrasjonen komme tilbake med en sak hvor det
vurderes dagens byggs tilstand og eventuelt behovet for å forsere oppstart av bygging av ny ungdomsskole.
Arild Berge (V):
Ønsket på vegne av formannskapet å gi en tilbakemelding til kommunen og frivillige om at deres arbeid med
opprydning langs elva etter flommen har vært forbilledlig
Egel Terkelsen (FRP):
Minnet ordfører om at hun har et ansvar for arbeidsmiljøet til alle ansatte.
Rådmann Kim Høyer Holum:
Åpnet for spørsmål knyttet til Økonomiplan 2018-2021. Saken behandles i neste møte i formannskapet.

