SØGNE
KOMMUNE
Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Formannskapet
Kommunestyresalen - Søgne rådhus
18.04.2018
09:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Astrid Margrethe Hilde
Ordfører
Bjørn Egeli
Medlem
Aslaug Bakke
Medlem
Arild Ernst Berge
Medlem
Egel Terkelsen
Varaordfører
Tom Løchen
Medlem
Jack Andersen
Medlem
Torfinn Kleivset
Medlem
Per Kjær
Medlem
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kim Høyer Holum
Torkjell Tofte
Børre Andreassen
Camilla Erland Aarnes

Representerer
AP
AP
AP
V
FRP
H
H
KRF
SV

Stilling
Rådmann
Kommunalsjef teknisk
Økonomisjef
Rådgiver

Program
 Kl. 09.00-10.30:Besøk på Songvaar Vekst AS.
 Kl. 10.45-11.45: Behandling av oppsatte saker
 Kl. 11.45-12.15: Lunsj
 Kl. 12.15 -14.10: Behandling av oppsatte saker
I tillegg møtte leder av kontrollutvalget, Jan Stubstad (Uavh.), medlemmer i kontrollutvalget, Reidun
Westergren (H), Marianne Bakke Meiholt (AP) og Roar Tufteland (KRF). De deltok under
behandling av sak PS 36/18-37/18.
Av 9 medlemmer var 9 til stede. Sakskartet datert 11.04.18 omfattet PS 36-44/18. RS 19/18 Klage på
avslag på søknad om ekstra avkjørsel GB 20/457 - Tjønnelia 6 - særutskrift fra klagenemndas
behandling 19.03.18 ettersendt. 12.04.18. PS 43/18 Likestilling- og mangfoldmelding - «Korreksjon Gjennomsnittslønn og medianlønn enhetsledere» ettersendt 12.04.18. For øvrig ingen merknader til
sakskartet.
Habilitet
RS 18/18 Til Formannskapet i Søgne kommune – referatsak
Ordfører erklært inhabil med 5 (H, FRP, V) mot 3 (AP, SV) stemmer. Repr. Henriksen (AP) møtte under
behandlingen av saken

PS 42/18 Avfallsplan 2017-2020 - årsrapport for 2017
Arild Berge (V) er inhabil i saken, da ha sitter i styret i Avfall Sør As og fratrådte møtet. Ingen vara møtte og
8 medlemmer til stede under behandlingen.
Repr. Bakke (AP) innvilget permisjon under behandlingen av sak PS 44/18 Eventuelt .

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 36/18

Godkjenning av protokoll fra formannskapet 14.03.18

PS 37/18

Referatsaker formannskapet 18.04.18

RS 15/18

Oversendelse av KS sin høringsuttalelse til ekspertutvalgets rapport
om regionreformen - Desentralisering av oppgaver fra staten til
fylkeskommunene - Kopi av brev til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet

RS 16/18

Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

RS 17/18

Støtte til innkjøp av ROV - Søgne dykkerklubb

RS 18/18

Til Formannskapet i Søgne kommune - referatsak

RS 19/18

Klage på avslag på søknad om ekstra avkjørsel GB 20/457 - Tjønnelia
6

PS 38/18

Kjellandsheia - rettigheter i friområde sør (F312) på Oftenes

PS 39/18

Avtale mellom Søgne kommune og Søgne kystlag om bygging av, og
bruksrett til, tilbygg på uthus ved Lastad grendehus

PS 40/18

Klage på vedtak om ekspropriasjon - Fortau langs FV.K - 169,
Pålsnesveien

PS 41/18

Parkering i området rådhuset og helsehuset på Tangvall i Søgne

PS 42/18

Avfallsplan 2017-2020 - årsrapport for 2017

PS 43/18

Likestilling- og mangfoldmelding

PS 44/18

Eventuelt formannskapet 18.04.18

U.off.

PS 36/18 Godkjenning av protokoll fra formannskapet 14.03.18
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 14.03.18.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.04.2018
Behandling:
Ingen merknader.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 14.03.18.

PS 37/18 Referatsaker formannskapet 18.04.18
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.04.2018
Behandling:
RS 15/18 Oversendelse av KS sin høringsuttalelse til ekspertutvalgets rapport om regionreformen Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene - Kopi av brev til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet
Ingen merknader.
RS 16/18 Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
Ingen merknader.
RS 17/18 Støtte til innkjøp av ROV - Søgne dykkerklubb
Ingen merknader.
RS 18/18 Til Formannskapet i Søgne kommune – referatsak
Det ble votert over om saken skulle behandles eller tas til orientering.
Det ble vedtatt å behandle saken med 5 (V, H, FRP) mot 4 (AP, SV) stemmer
Repr. Terkelsen (FRP) stilte spørsmål ved ordfører Hilde sin habilitet i saken da hun er omtalt i dokumentene
i saken. Ordfører fratrådte møtet under habilitetsvurderingen. Ordfører erklært inhabil med 5 (H, FRP, V) mot
3 (AP, SV) stemmer. Repr. Henriksen (AP) møtte under behandlingen av RS 18/18.
Fellesforslag fremmet av formannskapet:
Saken oversendes via varslingsmottak til uhildet organ slik at vi kan få vurdert innholdet i innsendte brev i en
fullstendig granskning.

Fellesforslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken oversendes vi varslingsmottak til uhildet organ slik at vi kan få vurdert innholdet i innsendte brev i en
fullstendig granskning.
RS 19/18 Klage på avslag på søknad om ekstra avkjørsel GB 20/457 - Tjønnelia 6

Særutskrift fra klagenemndas behandling 19.03.18 ettersendt. 12.04.18.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet forslag:

Formannskapet ber Rådmannen fremlegge en sak til behandling i Formannskapet, der en ser på de
spørsmål Klagenemnda stiller.
Formannskapet ønsker også utredet prinsipper ang. kjøring på gang/sykkelveg.
FRP sitt forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Formannskapet ber Rådmannen fremlegge en sak til behandling i Formannskapet, der en ser på de
spørsmål Klagenemnda stiller.
Formannskapet ønsker også utredet prinsipper ang. kjøring på gang/sykkelveg.
Vedtak:
Formannskapet tar referatsakene RS 15-17/18 til orientering.

RS 15/18 KS sin høringsuttalelse til ekspertutvalgets rapport om regionreformen
- Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene - Kopi av brev til
KMD 2018/49
RS 16/18 Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
2018/1358
RS 17/18 Støtte til innkjøp av ROV - Søgne dykkerklubb 2018/54
RS 18/18 Til Formannskapet i Søgne kommune - referatsak 2018/1191
RS 19/18 Klage på avslag på søknad om ekstra avkjørsel GB 20/457 - Tjønnelia 6
2017/3180
PS 38/18 Kjellandsheia - rettigheter i friområde sør (F312) på Oftenes
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet samtykker til at utbyggingsavtalen kan endres slik at det kan etableres rettigheter for
5 båtfester innenfor friområde FO212. Det forutsettes at utbygger får de nødvendige tillatelser etter
plan- og bygningsloven og havne og farvannsloven først.
Endring av avtalen delegeres til rådmannen som fastsetter eventuelle betingelser og vilkår som er
nødvendig for å ivareta kommunens interesser som avtalepart, fremtidig forvalter og drifter av
friområdet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.04.2018
Behandling:
Rådmannens forslag vedtatt med 8 mot 1 (SV) stemme.

Vedtak:
Formannskapet samtykker til at utbyggingsavtalen kan endres slik at det kan etableres rettigheter for 5
båtfester innenfor friområde FO212. Det forutsettes at utbygger får de nødvendige tillatelser etter plan- og
bygningsloven og havne og farvannsloven først.
Endring av avtalen delegeres til rådmannen som fastsetter eventuelle betingelser og vilkår som er nødvendig
for å ivareta kommunens interesser som avtalepart, fremtidig forvalter og drifter av friområdet.

PS 39/18 Avtale mellom Søgne kommune og Søgne kystlag om bygging av, og
bruksrett til, tilbygg på uthus ved Lastad grendehus
Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til avtale mellom Søgne kommune og Søgne kystlag om bygging av, og bruksrett til,
tilbygg på uthus ved Lastad grendehus godkjennes.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.04.2018
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Forslag til avtale mellom Søgne kommune og Søgne kystlag om bygging av, og bruksrett til, tilbygg på uthus
ved Lastad grendehus godkjennes

PS 40/18 Klage på vedtak om ekspropriasjon - Fortau langs FV.K - 169,
Pålsnesveien
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 15. februar 2018 skal omgjøres.
Klagen gis ikke oppsettende virkning.
Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse jf. forvaltningslovens § 33.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.04.2018

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
15. februar 2018 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. Kommunestyret ser at det foreligger nye momenter som skulle tilsi at
kommunens vedtak av 15. februar 2018 skal omgjøres.
Kommunestyret forstår klagen slik at dersom de to omtalte punkter gjennomføres, vil det bli en frivillig avtale.
1. Den nye utkjørselen må oppfylle kravene til Statens veivesen.
2. Utnyttelsesgraden av begge tomtene økes til 40%.
Votering:
Rådmannens forslag satt opp mot forslag fra FRP. Rådmannens forslag vedtatt med 7 (AP, V,SV, KRF H (1Løchen)) mot 2 (FRP, H (1- Andersen)

Innstilling til kommunestyret:
Klage tas ikke til følge. Vi kan ikke se at det foreligger nye momenter som skulle tilsi at kommunens
vedtak av 15. februar 2018 skal omgjøres.
Klagen gis ikke oppsettende virkning.
Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse jf. forvaltningslovens § 33.

PS 41/18 Parkering i området rådhuset og helsehuset på Tangvall i Søgne
Rådmannens forslag til vedtak:
Administrasjonen starter arbeidet med revisjon av skiltplan på Tangvall for det offentlige eide arealet
syd for rådhuset og helsehuset, og øst for rådhuset.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.04.2018
Behandling:
Orientering om biltrafikk i gågata på Tangvall ved enhetsleder for ingeniørvesenet, Paal Kristensen.
Til behandling forelå rådmannen forslag til vedtak:
Administrasjonen starter arbeidet med revisjon av skiltplan på Tangvall for det offentlige eide arealet syd for
rådhuset og helsehuset, og øst for rådhuset.
Ordfører fremmet forslag:

Formannskapet delegerer til rådmann å endre/vedta skiltplan slik at 10 parkeringsplasser omgjøres til 2timersplasser ved rådhuset

Votering:
Rådmannens forslag satt opp mot forslag fra ordfører. Ordførers forslag enstemmig vedtatt

Vedtak:
Formannskapet delegerer til rådmann å endre/vedta skiltplan slik at 10 parkeringsplasser omgjøres til 2timersplasser ved rådhuset

PS 42/18 Avfallsplan 2017-2020 - årsrapport for 2017
Rådmannens forslag til vedtak:
Årsrapport for 2017 vedr. avfallsplanen for Avfall Sør AS godkjennes.

Saksprotokoll i - Formannskapet - 18.04.2018
Behandling:
Arild Berge (V) er inhabil i saken, da ha sitter i styret i Avfall Sør As og fratrådte møtet. Ingen vara møtte og
8 medlemmer til stede under behandlingen.
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Årsrapport for 2017 vedr. avfallsplanen for Avfall Sør AS godkjennes.

PS 43/18 Likestilling- og mangfoldmelding
Rådmannens forslag til vedtak:
Likestilling- og mangfoldmelding 2017 vedtas.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 03.04.2018
Behandling:
Administrasjonsutvalget ber administrasjonen om å utarbeide en grundigere analyse i forhold til kjønnsdelt
lønnsstatistikk blant enhetsledere. Saken kommer opp til behandling i administrasjonsutvalget før
lønnsforhandlinger høsten 2018.

Vedtak:
Likestilling- og mangfoldmelding 2017 vedtas.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.04.2018

Behandling:
«Korreksjon - Gjennomsnittslønn og medianlønn enhetsledere» ettersendt 12.04.18. Rådmannen gir en kort
orientering om hovedpunktene i meldingen i kommunestyret 26.04.18.
Administrasjonsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Likestilling- og mangfoldmelding 2017 vedtas

PS 44/18 Eventuelt formannskapet 18.04.18

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.04.2018
Behandling:
Repr. Aslaug Bakke (AP):
 Ønsket en orientering fra deltakerne på kurs 11.-12.04.18 om sammenslåing. Repr. Kleivset (KRF) og
repr. Løchen (H) orienterte.
Repr. Arild Berge (V):
 Ønsket en orientering om kostnadsbilde i forbindelse med kommunesammenslåingen. Ordfører Hilde
(AP) og rådmann Høyer Holum orienterte om status og prosessen videre.
 Ønsket en stautsoppdatering knyttet til båtrute og levering av tjenester til personer med nedsatt
funksjonsevne. Økonomisjef Andreassen: administrasjonen venter på tilbakemelding fra AKT.
Repr. Andersen (H):
 Privat kloakkledning på Lastad. Ønsket en tilbakemelding om muligheten for omgjøring til
kommunal. Kommunalsjef Tofte orienterte.
 Ønsket status knyttet til fiber syd og nord for E-39. Kommunalsjef Tofte orienterte og
administrasjonen kommer tilbake til status i neste møte i formannskapet.
 Søppeltømming på Røsstad. Oppfordret kommunen til å sende en forespørsel til renovasjonsselskapet
om prøveordning om helårstømming
 Ønsket en tilbake om kommunens tilgang til jod ved radioaktiv nedbør. Rådmannen vil gi en
tilbakemelding i neste møte.
Repr. Terkelsen (FRP):
 Etterlyste avtale med Høllen båtruter. Økonomisjef Andreassen: Dagens ordning faller inn under
ordningen om «bagatellmessig støtte» og er derfor en type tilskuddordning der det ikke foreligger
forpliktende avtale til grunn for tildelingen av støtte. Forpliktelsene for den som mottar støtte er i
dette tilfellet basert på politiske vedtak.
Kommunalsjef Tofte:




Oppfølging fra forrige møte i formannskapet: Orienterte om status knyttet til parkering i Prestebukta
Avtaler om privat tilrettelegging på kommunal grunn/friområder. Anser formannskapet slike avtaler
som prinsipielle eller kan de behandles av administrasjonen? Formannskapet ga sin tilslutning til at
administrasjonen kan behandle slike avtaler administrativt
Orienterte kort fra styringsgruppemøte og forslag knyttet til Hølleveien/Langenesveien.

Repr. Bakke (AP) innvilget permisjon. Ingen vararepresentant møtte.
Rådmann Høyer Holum:
 Orienterte om planlagt budsjettmøte 4. og 5. juni.



Orientering om status i administrasjonsavdelingen. Møtet lukket med hjemmel med kommuneloven §
31. 3. ledd, jmf off.l. § 13 jfr fv.l. §13 og orienteringen gitt i lukket møte.

