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Av 9 medlemmer var 9 til stede. Ingen merknader til innkalling og sakskart datert februar 2018.
Sakskartet omfattet PS 13-27/18.
Habilitet
PS 18/18 Eierskapsmelding for Agder Energi
 Ordfører Hilde (AP) inhabil i saken da hun er i permisjon fra stilling i Agder Energi. Varaordfører
Terkelsen (FRP) tiltrådte som ordfører. Ingen vara møtte for ordfører Hilde (AP). 8 medlemmer til
stede under behandlingen.

Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.
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PS 13/18 Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet 17.01.18
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 17.01.18.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.02.2018
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 17.01.18.

PS 14/18 Referatsaker 14.02.18
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.02.2018
Behandling:
RS 9/18 Søknad om støtte til Krafttak mot kreft med 1 krone per innbygger - Kreftforeningens
innsamlingsaksjon 2018
Repr. Bakke (AP):
Foreslått å gi penger til kreftforeningen, 1 kr innbyggere.
Forslaget vedtatt med enstemmig.

Vedtak:
Foreslått å gi penger til kreftforeningen, 1 kr innbyggere.

RS 9/18 Søknad om støtte til Krafttak mot kreft med 1 krone per innbygger Kreftforeningens innsamlingsaksjon 2018 2015/567
PS 15/18 HMS-rapportering 4. kvartal 2017
Rådmannens forslag til vedtak:
HMS-rapportering for 4. kvartal 2017 tas til orientering

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 06.02.2018

Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
HMS-rapportering for 4. kvartal 2017 tas til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.02.2018
Behandling:
Administrasjonsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
HMS-rapportering for 4. kvartal 2017 tas til orientering.

PS 16/18 Tariffoppgjøret 2018 - Debatthefte fra KS
Rådmannens forslag til vedtak:
Vedlagte saksfremstilling sendes KS som Søgne kommunes høringssvar.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 06.02.2018
Behandling:
Administrasjonsutvalget trakk i møtet PS 5/18 fra sakskartet. Saken behandles videre i formannskapet og
kommunestyret.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.02.2018
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Vedlagte saksfremstilling sendes KS som Søgne kommunes høringssvar.

PS 17/18 Interkommunalt responssenter. Samarbeidsavtale etter
vertskommunemodell

Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne Kommune inngår en interkommunal samarbeidsavtale, jmf. Kommuneloven § 28-1 b.
Avtalen innebærer administrativt samarbeid vedrørende kommunalt responssenter med Kristiansand
som vertskommune.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 12.02.2018
Behandling:
Til behandling forelå Tjenesteutvalgets innstilling:
Søgne Kommune inngår en interkommunal samarbeidsavtale, jmf. Kommuneloven § 28-1 b. Avtalen
innebærer administrativt samarbeid vedrørende kommunalt responssenter med Kristiansand som
vertskommune.
Tjenesteutvalget beklager at saken ikke er fremlagt for Rådene før utvalget har fått saken til behandling.
Tjenesteutvalget oppfordrer rådene til å uttale seg til saken før Kommunestyret behandler den 15.02.2018.
Tjenesteutvalget ber administrasjonen utarbeide beredskapsplaner for hvordan den nødvendige hjelp settes
inn ved strømbrudd og når nettet ligger nede.

Innstilling til Formannskapet:
Eldrerådet gir sin tilslutning til Tjenesteutvalgets vedtak med følgende oppfølgingsspørsmål:
 Fagkompetansen til de som skal betjene målgruppen
 Hensynet til varsling overfor pårørende må utredes
 Tilkopling til alarmsystemet sett i sammenheng med det generelle nett - tilbudet i Søgne

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.02.2018
Behandling:
«Informasjon fra enhetsleder hjemmetjenesten vedrørende sikkerhet og beredskap» til sak PS 17/18
«Interkommunalt responssenter. Samarbeidsavtale etter vertskommunemodell» publisert her.
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
Søgne Kommune inngår en interkommunal samarbeidsavtale, jmf. Kommuneloven § 28-1 b. Avtalen
innebærer administrativt samarbeid vedrørende kommunalt responssenter med Kristiansand som
vertskommune.
Tjenesteutvalget beklager at saken ikke er fremlagt for Rådene før utvalget har fått saken til behandling.
Tjenesteutvalget oppfordrer rådene til å uttale seg til saken før Kommunestyret behandler den 15.02.2018.
Tjenesteutvalget ber administrasjonen utarbeide beredskapsplaner for hvordan den nødvendige hjelp settes
inn ved strømbrudd og når nettet ligger nede.
Saken ble behandlet i eldrerådet 12.02.18 og de ga sin tilslutning til tilslutning til tjenesteutvalgets vedtak med
følgende oppfølgingsspørsmål:
 Fagkompetansen til de som skal betjene målgruppen




Hensynet til varsling overfor pårørende må utredes
Tilkopling til alarmsystemet sett i sammenheng med det generelle nett - tilbudet i Søgne

Repr. Andersen (H) støttet eldrerådets oppfølgingsspørsmål og ba om at eldrerådets innspill følger saken.
Tjenesteutvalgets innstiling (andre avsnitt fjernet) med oppfølgingsspørsmål fra eldrerådet enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Søgne Kommune inngår en interkommunal samarbeidsavtale, jmf. Kommuneloven § 28-1 b. Avtalen
innebærer administrativt samarbeid vedrørende kommunalt responssenter med Kristiansand som
vertskommune.
Oppfølgingsspørsmål:
 Fagkompetansen til de som skal betjene målgruppen
 Hensynet til varsling overfor pårørende må utredes
 Tilkopling til alarmsystemet sett i sammenheng med det generelle nett - tilbudet i Søgne
Tjenesteutvalget ber administrasjonen utarbeide beredskapsplaner for hvordan den nødvendige hjelp
settes inn ved strømbrudd og når nettet ligger nede.

PS 18/18 Eierskapsmelding for Agder Energi
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune vedtar eierskapsmeldingen slik denne foreligger etter eiermøte 01.12.2017.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.02.2018
Behandling:
Ordfører Hilde (AP) inhabil i saken da hun er i permisjon fra stilling i Agder Energi. Varaordfører Terkelsen
(FRP) tiltrådte som ordfører. Ingen vara møtte for ordfører Hilde (AP). 8 medlemmer til stede under
behandlingen.
Formannskapet ba administrasjonen om at det utarbeides et skriv som eierrepresentanten kan ta med seg på
eiermøtet 2. mars.
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Søgne kommune vedtar eierskapsmeldingen slik denne foreligger etter eiermøte 01.12.2017.

PS 19/18 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 eiendom:
 GB 16/312, ca. 38 m² permanent erverv.
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 - 14.02.2018
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 eiendom:
 GB 16/312, ca. 38 m² permanent erverv.
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. Terkelsen (FRP) fremmet forslag:
For gjennomføring av «Detaljregulering for del av Nodenesveien og Pålsnesveien
(planid.nr. 201302) vedtar kommunestyret å ikke ekspropriere grunn og
rettigheter for bygging av fortau

Votering:
Rådmannens forslag satt opp FRP sitt forslag. Rådmannens forslag 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 eiendom:
 GB 16/312, ca. 38 m² permanent erverv.
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 20/18 Klage på vedtak om ekspropriasjon - fortau langs fv 169 - Nodenesveien

Rådmannens forslag til vedtak:
Klage tas ikke til følge. Vi kan ikke se at det foreligger nye momenter som skulle tilsi at kommunens
vedtak av 23. november 2017 skal omgjøres.
Klagen gis ikke oppsettende virkning.
Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse jf. forvaltningslovens § 33.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.02.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Klage tas ikke til følge. Vi kan ikke se at det foreligger nye momenter som skulle tilsi at kommunens vedtak av
23. november 2017 skal omgjøres.
Klagen gis ikke oppsettende virkning.
Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse jf. forvaltningslovens § 33.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet forslag:
Klage tas til følge.
Kommunens vedtak av 23. november 2017 omgjøres.

Votering:
Rådmannens forslag satt opp FRP sitt forslag. Rådmannens forslag vedtatt med 8 mot 1 (FRP) stemme.

Innstilling til kommunestyret:
Klage tas ikke til følge. Vi kan ikke se at det foreligger nye momenter som skulle tilsi at kommunens vedtak av
23. november 2017 skal omgjøres.
Klagen gis ikke oppsettende virkning.
Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse jf. forvaltningslovens § 33.

PS 21/18 Endring i eiendomsskatteloven med virkning fra 2019 for verk og bruk
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.02.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

Formannskapet tar saken til orientering.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet forslag:
Søgne kommune vedtar å ikke kreve eiendomsskatt for produksjonsutstyr og installasjoner fra 2019.
Det søkes kompensasjon fra staten for det resterende av det særskilte skattegrunnlaget. (Kr 530 000)

Votering:
Rådmannens forslag satt opp FRP sitt forslag. Rådmannens forslag vedtatt med 8 mot 1 (FRP) stemme

Innstilling til kommunestyret:
Formannskapet tar saken til orientering.

PS 22/18 Søknad om fritak eiendomsskatt
Rådmannens forslag til vedtak:
Det gis ikke fritak for eiendomsskatt til GB 71/457- Skytterveien 50, Espira barnehage avdeling
Vedderheia for 2018

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.02.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Det gis ikke fritak for eiendomsskatt til GB 71/457- Skytterveien 50, Espira barnehage avdeling Vedderheia
for 2018
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet fellesforslag på vegne av FRP, Høyre og KRF:
1. Søgne kommune vil likebehandle kommunale og private barnehager.
2. Det gis fritak for eiendomsskatt til GB 71/457- Skytterveien 50, Espira barnehage avdeling
Vedderheia.

Votering:
Rådmannens forslag satt opp fellesforslag fra FRP, Høyre og KRF. Fellesforslaget vedtatt med 5 (FRP, H,
KRF, V) mot 4 (AP og SV)

Innstilling til kommunestyret:
1. Søgne kommune vil likebehandle kommunale og private barnehager.
2. Det gis fritak for eiendomsskatt til GB 71/457- Skytterveien 50, Espira barnehage avdeling
Vedderheia.

PS 23/18 Mottak av marint avfall fra fiskebåter i Søgne samt avsetting av
tilskuddsmidler til tiltak mot marin forsøpling

Rådmannens forslag til vedtak:


Søgne kommune setter av 40.000 kr til mottak av marint avfall fra fiskefartøy. Brukerstyrt
container plasseres på kommunens brygge på Langenes (GB 15/52).



Søgne kommune setter av 60.000 kr til tilskudd til lag og foreninger for tiltak mot marin
forsøpling.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.02.2018
Behandling:
Repr. Løchen (H) erklært inhabil da han er involvert i saken i Norsk Gjenvinning AS, som er part i saken.
Representanten fratrådte møtet. Ingen vara møtte og 8 medlemmer til stede under behandlingen.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:



Søgne kommune setter av 40.000 kr til mottak av marint avfall fra fiskefartøy. Brukerstyrt container
plasseres på kommunens brygge på Langenes (GB 15/52).
Søgne kommune setter av 60.000 kr til tilskudd til lag og foreninger for tiltak mot marin forsøpling.

PS 24/18 Tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner 1. runde 2018
Rådmannens forslag til vedtak:
1. 40 000,- tildeles til Åpent hus v/ Søgne Misjonskirke
2. Det tildeles 3500,- til Søgne Turgruppe til arrangement i forbindelse med «Verdensdagen
for psykisk helse» 2018
3. 36 000,- tildeles til Trivselstiltak for eldre (Kjøregruppa) ved Bjørg Bjørsvik
4. 7500,- tildeles Camp Møvik

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.02.2018
Behandling:
Økonomisjef orienterte kort om søknadsprosessen.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. 40 000,- tildeles til Åpent hus v/ Søgne Misjonskirke
2. Det tildeles 3500,- til Søgne Turgruppe til arrangement i forbindelse med «Verdensdagen for psykisk
helse» 2018
3. 36 000,- tildeles til Trivselstiltak for eldre (Kjøregruppa) ved Bjørg Bjørsvik
4. 7500,- tildeles Camp Møvik

PS 25/18 Revisjon av varslingsrutiner i Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Foreslåtte revisjon av Søgne kommunes varslingsrutiner vedtas.
Dette innebærer at det opprettes et varslingsmottak, og at det etableres rutiner som inkluderer
varsling på rådmann, folkevalgt og hovedverneombud .
Varslingsmottakets mandat er å sørge for at gjeldende lovverk for varsling (Arbeidsmiljøloven § 2
A) til enhver tid blir fulgt.
Varslingsmottaket skal påse at arbeidsgiver skaper en god ytringskultur der det er lav terskel for å si
i fra om kritikkverdige forhold.
Rutine for varsling for ansatte og folkevalgte i Søgne kommune samt rutine for saksbehandling i
varslingsmottaket evalueres innen 31.12.2019 i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 06.02.2018
Behandling:
Rådmannen fremmet tilleggsforslag i møtet:
Rutine for saksbehandling i varslingssaker i punkt 10:
«Det utarbeides nærmere kriterier for når kassasjon kan foretas». « .. og arkivloven med forskrifter» legges til
i setning i parentes
AMUs innstilling med rådmannens endring enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Foreslåtte revisjon av Søgne kommunes varslingsrutiner, vedtas med endringer fremmet i møtet.
Dette innebærer at det opprettes et varslingsmottak, og at det etableres rutiner som inkluderer
varsling på rådmann, folkevalgt og hovedverneombud .
Varslingsmottakets mandat er å sørge for at gjeldende lovverk for varsling (Arbeidsmiljøloven § 2
A) til enhver tid blir fulgt.
Varslingsmottaket skal påse at arbeidsgiver skaper en god ytringskultur der det er lav terskel for å si
i fra om kritikkverdige forhold.
Rutine for varsling for ansatte og folkevalgte i Søgne kommune samt rutine for saksbehandling i
varslingsmottaket evalueres innen 31.12.2019 i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.02.2018
Behandling:
Til behandling forelå administrasjonsutvalgets innstilling:

Foreslåtte revisjon av Søgne kommunes varslingsrutiner, vedtas med endringer fremmet i møtet.
Dette innebærer at det opprettes et varslingsmottak, og at det etableres rutiner som inkluderer varsling på
rådmann, folkevalgt og hovedverneombud .
Varslingsmottakets mandat er å sørge for at gjeldende lovverk for varsling (Arbeidsmiljøloven § 2 A) til
enhver tid blir fulgt.
Varslingsmottaket skal påse at arbeidsgiver skaper en god ytringskultur der det er lav terskel for å si i fra om
kritikkverdige forhold.
Rutine for varsling for ansatte og folkevalgte i Søgne kommune samt rutine for saksbehandling i
varslingsmottaket evalueres innen 31.12.2019 i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene.
Saksprotokollen i sak 47/18 fra kommunestyrets møte i 27.04.18 gjøres tilgjengelig til kommunestyremøtet
15.02.18
Repr. Aslaug Bakke (AP) fremmet tilleggsforslag:
1. Varslingsgruppa suppleres med en varslingssekretær uten stemmerett slik som i Kristiansand.
Varslingssekretær bør være personverbombud/arkivleder i Søgne kommune.
2. Varsel på rådmann/ordfører/folkevalgte skal varslingsmottaket alltid sendes ut til ekstern vurdering
for å ivareta habilitetskrav i saksbehandling
3. Hovedverneombud skal ha en tiltredende rolle i alle deler av saksbehandlingen også om saken sendes
til ekstern gransking.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet tilleggsforslag på vegne av Høyre, Venstre, KRF og FrP:

Varslingsgruppa suppleres med en varslingssekretær uten stemmerett.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Administrasjonsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
 Tilleggsforslag fra Høyre, Venstre, KRF og FrP satt opp mot AP sitt tilleggsforslag punkt 1.
Forslaget fra Høyre, Venstre, KRF og FrP vedtatt med 5 mot 4 (AP, SV) stemmer.
 AP sitt tilleggsforslag punkt 2 falt med 4 (AP, SV) mot 5 stemmer.
 AP sitt tilleggsforslag punkt 3 enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Foreslåtte revisjon av Søgne kommunes varslingsrutiner, vedtas med endringer fremmet i møtet i
administrasjonsutvalget.
Dette innebærer at det opprettes et varslingsmottak, og at det etableres rutiner som inkluderer varsling på
rådmann, folkevalgt og hovedverneombud.
Varslingsmottakets mandat er å sørge for at gjeldende lovverk for varsling (Arbeidsmiljøloven § 2 A) til
enhver tid blir fulgt.
Varslingsmottaket skal påse at arbeidsgiver skaper en god ytringskultur der det er lav terskel for å si i fra om
kritikkverdige forhold.
Rutine for varsling for ansatte og folkevalgte i Søgne kommune samt rutine for saksbehandling i
varslingsmottaket evalueres innen 31.12.2019 i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene.
Varslingsgruppa suppleres med en varslingssekretær uten stemmerett.

Hovedverneombud skal ha en tiltredende rolle i alle deler av saksbehandlingen også om saken sendes til
ekstern gransking.

PS 26/18 Regionplan Agder 2030 - høring av planprogram
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Søgne kommune gir sin støtte til at Kristiansand og Arendal kommuner gis en særlig rolle
i arbeidet med Regionplan Agder 2030 og støtter at dette skjer gjennom bruk av
eksisterende arenaer og at disse suppleres med sentrale aktører i regionen. Søgne ønsker å
bidra i arbeidet som en del av nye Kristiansand.
2. Framdriften i planarbeidet må sikre god tid til medvirkning.
3. Regionplanarbeidet må koordineres mot arbeidet med å bygge den nye regionen og de
nye kommunene.
4. Den tematiske innretningen på planarbeidet samsvarer godt med satsingsområdene i
høringsutkastet til kommuneplanens samfunnsdel for Søgne. Temaene bør samles i bolker
som hører naturlig sammen. Planen bør få en struktur som speiler satsingsområdene i
regionen og kommunene.
5. Søgne kommune forutsetter at innretting av planarbeidet spisses i den videre prosessen
med særlig vekt på:
a. klima,
b. demografi og levekår
c. digitalisering, næringsliv og verdiskaping

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.02.2018
Behandling:
Repr. Kjær (SV) ba om at følgende ble protokollført:
I videre behandling/oppfølging av regionplanen må en ta med følgende:




En god distriktspolitisk profil
Vern av dyrka mark av god kvalitet
Vern av biologisk mangfold

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
1. Søgne kommune gir sin støtte til at Kristiansand og Arendal kommuner gis en særlig rolle
i arbeidet med Regionplan Agder 2030 og støtter at dette skjer gjennom bruk av
eksisterende arenaer og at disse suppleres med sentrale aktører i regionen. Søgne ønsker å
bidra i arbeidet som en del av nye Kristiansand.
2. Framdriften i planarbeidet må sikre god tid til medvirkning.

3. Regionplanarbeidet må koordineres mot arbeidet med å bygge den nye regionen og de
nye kommunene.
4. Den tematiske innretningen på planarbeidet samsvarer godt med satsingsområdene i
høringsutkastet til kommuneplanens samfunnsdel for Søgne. Temaene bør samles i bolker
som hører naturlig sammen. Planen bør få en struktur som speiler satsingsområdene i
regionen og kommunene.
5. Søgne kommune forutsetter at innretting av planarbeidet spisses i den videre prosessen
med særlig vekt på:
a. klima,
b. demografi og levekår
c. digitalisering, næringsliv og verdiskaping

PS 27/18 Eventuelt formannskapet 14.02.18

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.02.2018
Behandling:
Arild Berge (V):
 Vil det være mulig å komme på rundtur med rullestol med rutebåten i Høllen fra 01.07.17
Kommunalsjef Tofte orienterte om møte om AKT om avtale med Skagerak Navigation. Ordfører
Hilde (AP) stilte spørsmål om isbrytning. Kommunalsjef Tofte: tar med signalet om tilgjengelighet og
isbryting i det videre arbeidet. Det legges opp til politisk behandling i mars
Kommunalsjef Tofte:
 Orienterte salg for tomter i felt C1 – Åros. I løpet av kort tid er 20 av 23 enheter er solgt.


Oppfølging fra forrige møte om Ekspressvei for sykkel- administrasjonen tar med innspillet i arbeidet
med rullering av kommuneplanens arealdel og ved en eventuell nedklassifisering av dagens E 39

Repr. Jack Andersen (H):
 Orienterte om henvendelse hvor en innbygger har betalt for mye i kommunale avgifter i 9 år.
Kommunen har erkjent feil og tilbakebetalt for 3 år. Ønsket administrasjonens tilbakemelding.
Rådmann vil komme tilbake til saken i neste møte.
 Ønsket en statusoppdatering til kommuneplanens arealdel – Kommunalsjef Tofte: det legges opp til
førstegangsbehandling i juni
Økonomisjef Børre Andreassen:
 Orienterte om foreløpige nøkkeltall for regnskap 2017
Ordfører Hilde (AP) fremmet forslag:
Eksisterende varsler/henvendelser sluttføres i eksisterende varslingsgruppe vedtatt i tidligere formannskap i
januar
Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak
Eksisterende varsler/henvendelser sluttføres i eksisterende varslingsgruppe vedtatt i tidligere formannskap i
januar
Ordfører Hilde (AP):
 Orienterte om medarbeidersamtale med rådmannen 14.02.18, kl. 16.00
 Oppfølging av dommen – ba om godkjenning til å innkalle til gruppeledermøte / møte med øverste
administrative ledelse, 14.02.18, kl. 13.00, her. Formannskapet ga sin tilslutning til møtet.
 Formannskapet enige om at gruppeledermøtet suppleres med formannskapet
 Formannskapet enige om at kun gruppeledere med partimessig tilknytning deltar på møtet.

