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Av 9 medlemmer var 9 til stede. Repr. Bakke (AP) ble gitt permisjon fra kl. 11 under behandling av
saker under PS 35/18 Eventuelt (se protokoll for detaljer). Repr. Tone Pettersen (V) tiltrådte møtet.
Ingen merknader til innkalling eller sakskart. Sakskart datert 7. mars omfattet PS 28/18-PS38/18: Revidert saksfremlegg sak i «PS 33/18 Overføring av skatteoppkreverfunksjon til Kemneren i
Kristiansandsregionen fra 01.04.2018». PS 34/18 «Båttransport Høllen - Borøya- Skarpøya-Ny
Hellesund» ettersendt 12. mars.
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.
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PS 28/18 Godkjenning av protokoll fra formannskapet 14.02.18
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møtet 14.02.18.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.03.2018
Behandling:
Ingen merknader.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møtet 14.02.18.

PS 29/18 Referatsaker formannskapet 14.03.18
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.03.2018
Behandling:
RS 10/18 Flagging på Nordens dag 23.03.18
Ordfører (AP) fremmet forslag:
Det flagges bare på rådhuset og innenfor kontortid:
Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Det flagges bare på rådhuset og innenfor kontortid:
RS 12/18 Oversendelse til formannskapet fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Formannskapet ber administrasjonen utarbeide en sak til neste møte.
Ingen merknader til RS 11/8 og RS 13-14/18.

Vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

RS 10/18 Flagging på Nordens dag 23.03.18 2017/938
RS 11/18 Høring av ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til
fylkeskommunene - mottatt per post 2018/49

RS 12/18 Oversendelse til formannskapet fra rådet for mennesker med nedsatt
funkjonsevne 2015/2724
RS 13/18 Svar på forespørsel om buss for elevtransport fra/til Birkelid 2017/3547
RS 14/18 Takker for bidrag fra Søgne kommune 2015/567
PS 30/18 Høring til strategiplan for forebygging av voldelig ekstremisme
Rådmannens forslag til vedtak:
a) Formannskapet støtter Politidirektoratets initiativ til at politidistriktene i landet utarbeider
plan mot radikalisering og voldelig ekstremisme.
b) Formannskapet anser Agder politi sitt ønske om å samle regionen om en felles plan som
positivt.
c) Formannskapet anbefaling at økonomisk og organisatorisk ansvar for gjennomføring av tiltak
avklares og tydeliggjøres
d) Formannskapet støtter rådmannens anbefalinger om at politiet inviterer KS, kommune og
andre sentrale aktører til en ny prosess med sikte på en bred forankring ut til aktørene

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.03.2018
Behandling:
Saken oversendes til kommunestyret og tjenesteutvalget som referatsak.
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:





Formannskapet støtter Politidirektoratets initiativ til at politidistriktene i landet utarbeider
plan mot radikalisering og voldelig ekstremisme.
Formannskapet anser Agder politi sitt ønske om å samle regionen om en felles plan som
positivt.
Formannskapet anbefaling at økonomisk og organisatorisk ansvar for gjennomføring av tiltak
avklares og tydeliggjøres
Formannskapet støtter rådmannens anbefalinger om at politiet inviterer KS, kommune og
andre sentrale aktører til en ny prosess med sikte på en bred forankring ut til aktørene

PS 31/18 Høringsuttalelse - Planprogram for revidering av Regional plan for
Kristiansandregionen (ATP-plan)
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Formannskapet slutter seg til planarbeidet med revisjon av ny Regional plan for
Kristiansandregionen.
2. Formannskapet ber om at kommunene sikres en mer deltakende rolle i planarbeidet.
3. Formannskapet ber om at planarbeidet koordineres mot arbeidet med å bygge den nye
regionen og de nye kommunene samt forhandlingene med staten om byvekstavtale.
4. Formannskapet slutter seg til de punkter som omhandler forhold knyttet til Søgne og at disse
forholdene ivaretas i det videre arbeidet.
Det vises for øvrig til saksutredningen.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.03.2018
Behandling:
Ordfører Hilde (AP): Saken skal behandles i kommunestyret og «formannskapet» endres til «kommunestyret»
i rådmannens forslag til vedtak.
Til behandling forelå rådmannens forslag (med endringer) til vedtak:
1. Kommunestyret slutter seg til planarbeidet med revisjon av ny Regional plan for
Kristiansandregionen.
2. Kommunestyret ber om at kommunene sikres en mer deltakende rolle i planarbeidet.
3. Kommunestyret ber om at planarbeidet koordineres mot arbeidet med å bygge den nye regionen
og de nye kommunene samt forhandlingene med staten om byvekstavtale.
4. Kommunestyret slutter seg til de punkter som omhandler forhold knyttet til Søgne og at disse
forholdene ivaretas i det videre arbeidet.
Det vises for øvrig til saksutredningen.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet forslag til endring i punkt 3 og et nytt punkt 5:
Punkt 3. Kommunestyret ber om at planarbeidet koordineres mot arbeidet med å bygge den nye
regionen og de nye kommunene.
Nytt punkt 5. Kommunestyret ber om at satsing på kollektivtransport bør være det viktigste tiltaket
for å nå nullvekstmålet i personbiltrafikken. Økt frekvens vil være viktig tiltak for å nå målet.
Repr. Andersen (H) fremmet forslag:
Endringer sammenlignet med saksutredningen under «forhold knyttet til Søgne»:
 Lohnelier ut av kulepunkt 3
 Nytt kulepunkt 4: Kollektivaksen til Kjellandsheia må utvides til Lohnelier
 «bør» endres til «må» i kulepunktet «Bussmetroaksen bør utredes videreført frem til Tangvall.
Votering:
 Rådmannens forslag punkt1-2 og 4 enstemmig vedtatt
 Rådmannens forslag punkt 3 satt opp mot FRP sitt forslag til punkt 3. FRP sitt forslag falt med 1
(FRP) mot 8 stemmer.
 Høyres forslag enstemmig vedtatt

Innstilling til kommunestyret:
1. Kommunestyret slutter seg til planarbeidet med revisjon av ny Regional plan for
Kristiansandregionen.
2. Kommunestyret ber om at kommunene sikres en mer deltakende rolle i planarbeidet.
3. Kommunestyret ber om at planarbeidet koordineres mot arbeidet med å bygge den nye regionen
og de nye kommunene samt forhandlingene med staten om byvekstavtale.
4. Kommunestyret slutter seg til de punkter som omhandler forhold knyttet til Søgne og at disse
forholdene ivaretas i det videre arbeidet.
5. Kommunestyret ber om at satsing på kollektivtransport bør være det viktigste tiltaket for å nå
nullvekstmålet i personbiltrafikken. Økt frekvens vil være viktig tiltak for å nå målet.
Det vises for øvrig til saksutredningen, med endringer sammenlignet med saksutredningen under «forhold
knyttet til Søgne»:



Lohnelier ut av kulepunkt 3
Nytt kulepunkt 4: Kollektivaksen til Kjellandsheia må utvides til Lohnelier



«bør» endres til «må» i kulepunktet «Bussmetroaksen bør utredes videreført frem til Tangvall».

.

PS 32/18 Felles planstrategi for Kristiansand, Søgne og Songdalen
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret i Søgne kommune vedtar oppstart av interkommunalt samarbeid om
planstrategi for nye Kristiansand med hjemmel i pbl § 9-1, mellom Søgne, Kristiansand og
Songdalen kommune. Likedan vedtas oppstart av arbeid med felles ROS-analyse for nye
Kristiansand.
2. Programleder og rådmennene i Søgne, Songdalen og Kristiansand er styre for planarbeidet.
3. Endelig planstrategi fremmes for de tre kommunestyrene etter innstilling fra Fellesnemnda jf.
pbl § 9-3.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.03.2018
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
1. Kommunestyret i Søgne kommune vedtar oppstart av interkommunalt samarbeid om
planstrategi for nye Kristiansand med hjemmel i pbl § 9-1, mellom Søgne, Kristiansand
og Songdalen kommune. Likedan vedtas oppstart av arbeid med felles ROS-analyse for
nye Kristiansand.
2. Programleder og rådmennene i Søgne, Songdalen og Kristiansand er styre for
planarbeidet.
3. Endelig planstrategi fremmes for de tre kommunestyrene etter innstilling fra
Fellesnemnda jf. pbl § 9-3.

PS Opprinnelig saksfremlegg - Overføring av skatteoppkreverfunksjon til
Kemneren i Kristiansandsregionen fra 01.04.2018
Rådmannens forslag til vedtak:

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.03.2018
Behandling:
Revidert saksfremlegg legges til grunn og opprinnelig forslag ble dermed ikke behandlet.

PS 33/18 Overføring av skatteoppkreverfunksjon til Kemneren i
Kristiansandsregionen fra 01.04.2018 - Revidert saksfremlegg sak nr 33/18
Rådmannens forslag til vedtak:

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.03.2018
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret vedtar forslag til avtale med Kristiansand om å inngå vertskommunesamarbeid om felles
skatteoppkrever (kemner). Økonomiske konsekvenser innarbeides i forbindelse med revidert budsjett.

PS 34/18 Båttransport Høllen - Borøya- Skarpøya-Ny Hellesund
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar å tiltrå opsjonene i avtalen som innebærer:
 Sommerkjøring i skolens ferie (8 uker)
 Helgekjøring fra mai til og med august.
 Bestillingsturer fra september til og med april.

Avtalen vedrørende opsjonen gjøres gjeldene fra 01.07.2018 til 30.06.2019.
2. Kommunestyret vedtar å bevilge 750 000 kroner til rutekjøring i 2018 i tillegg til de 260 000
som er avsatt i budsjettet.
Det vurderes hvordan ordningen skal videreføres for høsten 2019 i forbindelse med neste års
budsjettbehandling.

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.03.2018
Behandling:
Repr. Arild Berge (V) ba om en redegjørelse for hvordan båten kunne gjøres tilgjengelig for personer med
forflytningsvansker. Administrasjonen undersøker saken og kommer med mer informasjon til
kommunestyremøtet.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
1.

Kommunestyret vedtar å tiltrå opsjonene i avtalen som innebærer:
• Sommerkjøring i skolens ferie (8 uker)
• Helgekjøring fra mai til og med august.
• Bestillingsturer fra september til og med april.

Avtalen vedrørende opsjonen gjøres gjeldene fra 01.07.2018 til 30.06.2019.

2.

Kommunestyret vedtar å bevilge 750 000 kroner til rutekjøring i 2018 i tillegg til de 260 000 som
er avsatt i budsjettet.

Det vurderes hvordan ordningen skal videreføres for høsten 2019 i forbindelse med neste års
budsjettbehandling.

PS 35/18 Eventuelt formannskapet 14.03.18

Saksprotokoll i Formannskapet - 14.03.2018
Behandling:
Tom Løchen (H):
 Deltagelse fra Søgne kommune - Kurs på Gardermoen i regi av KMD vedrørende sammenslåing 1112. april.
Ordfører Hilde (AP): Rådmannen utpeker deltagere fra administrasjonen og minst 1 tillitsvalgt stiller.
Ordfører Hilde (AP) er bortreist på dette tidspunktet og Torfinn Kleivset (KRF) og Tom Løchen (H)
deltar fra formannskapet. Egel Terkelsen (FRP) deltar på det årlige samarbeidsmøte med
fylkeskommunen 11. april dersom det ikke lar seg gjøre å flytte dette møtet.
Administrasjonen står for påmelding og bestilling av flytransport
 Ønsket å vite dato for møte i parkeringskortutvalget. Rådmann Høyer Holum: Vil måtte komme
tilbake til dato.
Jack Andersen (H)
 Ønsket statusoppdatering fra forrige møte angående henvendelse fra innbygger som har betalt for mye
i kommunale avgifter. Økonomisjef Børre Andreassen: Saken er under behandling. Formannskapet
gis tilbakemelding når saken er ferdig.
Repr. Terkelsen (FRP)
 Har fått tilbakemelding om manglende kjøring på hverdager og passasjerer er blitt henvist til AKT.
Representanten ønsker å se avtalen med AKT og Høllen båtruter. Rådmann Holum: tar med seg
innspill og kommer tilbake til saken i neste møte
Kommunal Torkjell Tofte:
 Orienterte om henvendelse fra Søgne Dykkerklubb angående tilskudd i størrelsesordenen 50 000
kroner til fjernstyrt undervannsbåt. Administrasjonen kommer tilbake til sake dersom søknaden ikke
kan behandles innenfor gjeldende budsjett. Dersom saken kan behandles innen gjeldende budsjett
legges dette frem som en referatsak for formannskapet
 Parkering i Prestebukta – brygge for fastboende og skilting for parkering for medlemmer i sameiet for
fastboende og ønsket en tilbakemelding på hvordan man skal håndtere at det er kommet flere
medlemmer inn i sameiet. Administrasjonen vil komme tilbake med en statusoppdatering i neste
møte.
Rådmann Kim Høyer Holum
 Foreløpig orientering om årets barnehageopptak

Ordfører Astrid Hilde (AP):
 Ønsket tilbakemelding om mottatt faktura fra Trygg Trafikk om medlemskap i Trygg Trafikk.

Jack Andersen (H) foreslo å dekke Trygg Trafikks årsmedlemskap på 2500 kroner. Formannskapet ga
sin tilslutning til dette


Medarbeidersamtale med rådmannen. Formannskapet gjennomfører medarbeidersamtale etter dagens
møte i formannskapet
Rep. Bakke (AP) gitt permisjon. Repr. Pettersen (V) tiltrådte møtet



Ordfører Hilde (AP) ønsket statusoppdatering av oppfølging av dom i Tingrett. Orienteringen i lukket
møtet.
Sak fra Torfinn Kleivset (KRF) om utsendelsen på rødt papir til gruppeledere før siste kommunestyre
ble også behandlet i lukket møte.
Møtet vedtatt lukket etter kommunelovens bestemmelser § 31.3, etter fvl §13.1 off.loven §13.1

