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Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet 22.08.18
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73/18

Utvalg
Formannskapet

Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 22.08.18

Vedlegg
1 Protokoll formannskapet 22.08.18

Møtedato
12.09.2018

SØGNE
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Utvalg:
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Dato:
Tid:

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

Representerer
AP
AP
V
FRP
H
KRF
SV

Forfall faste medlemmer:
Navn
Aslaug Bakke
Tom Løchen

Representerer
AP
H

Funksjon
Medlem
Medlem

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Knut Henriksen
Aslaug Bakke
Oscar Lohne
Tom Løchen
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kim Høyer Holum
Torkjell Tofte
Camilla Erland Aarnes

Representerer
AP
H

Stilling
Rådmann
Kommunalsjef teknisk
Rådgiver

Av 9 medlemmer var 9 til stede inkludert møtende vararepresentanter. Ingen merknader til
innkalling eller saksliste. Sakskart, datert 15. august omfattet PS 67-72/18.
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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Eventuelt formannskapet 22.08.18

U.off.

PS 67/18 Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet 06.06.18.
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte i formannskapet 06.06.18.

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.08.2018
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte i formannskapet 06.06.18.

PS 68/18 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært møte i formannskapet
21.06.18
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra ekstraordinært møte i formannskapet 21.06.18

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.08.2018
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra ekstraordinært møte i formannskapet 21.06.18

PS 69/18 Referatsaker formannskapet 22.08.18
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.08.2018
Behandling:
RS 27/18 Protokoller fra Avfall Sør - generalforsamlinger og selskapsmøte
Ingen merknader.
RS 28/18 Forespørsel - endring av matrikkel GB 30/41 - GB 30/9
Ordfører Hilde (AP) fremmet forslag:
Formannskapet viser til administrasjonens svar.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet forslag:

Referatsak 28/18 sendes Plan og Miljøutvalget for videre håndtering.
Votering:
Ordfører sitt forslag satt opp mot forslag fra FRP. Ordførers forslag vedtatt med 5 (AP, V, SV) mot 4 (FRP,
H, KRF).
RS 29/18 Europeisk mobilitetsuke og bilfri dag
Søgne kommune deltar ikke på bilfri dag
RS 30/18 Oppfordring til kystkommunene om å melde seg inn i organisasjonen «KIMO» og RS 31/18
Tilleggsinformasjon - Oppfordring til kystkommunene om å melde seg inn i organisasjonen
«KIMO»
Repr. Terkelsen fremmet utsettelsesforslag:
Saken utsettes for vurdering i forbindelse med nye Kristiansand.
Utsettelsesforslaget falt med 4 (FRP, H, SV) mot 5 (AP,V, KRF) stemmer.
Formannskapet fattet enstemmig vedtak om at Søgne kommune melder seg inn i «KIMO»

Vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering med følgende endringer/merknader:
RS 28/18 Forespørsel - endring av matrikkel GB 30/41 - GB 30/9
Formannskapet viser til administrasjonens svar.
RS 29/18 Europeisk mobilitetsuke og bilfri dag
Søgne kommune deltar ikke på bilfri dag
RS 30/18 Oppfordring til kystkommunene om å melde seg inn i organisasjonen «KIMO» og RS 31/18
Tilleggsinformasjon - Oppfordring til kystkommunene om å melde seg inn i organisasjonen
«KIMO»
Søgne kommune melder seg inn i «KIMO»

RS 27/18 Protokoller fra Avfall Sør - generalforsamlinger og selskapsmøte
2012/1794
RS 28/18 Forespørsel - endring av matrikkel GB 30/41 - GB 30/9 2018/750
RS 29/18 Europeisk mobilitetsuke og bilfri dag 2013/1502
RS 30/18 Oppfordring til kystkommunene om å melde seg inn i organisasjonen "
KIMO " 2017/1757
RS 31/18 Tilleggsinformasjon - Oppfordring til kystkommunene om å melde seg
inn i organisasjonen " KIMO " 2017/1757
PS 70/18 «Nye Lindesnes» medlemskap i Region Kristiansand

Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune gir sin tilslutning til at Nye Lindesnes blir medlem av Region Kristiansand fra
01.01.2020. Fra 01.10. 2018 gis observatørstatus i styre/rådmannsutvalg.
Søgne kommune gir sin tilslutning til at kommune Mandal, Lindesnes og Marnardal blir medlem i
Region Kristiansand fra 01.10.2018 dersom kommunestyrene i disse kommunene vedtar å søke
medlemskap i Region Kristiansand enkelt vis, inntil Nye Lindesnes er etablert 01.01.2020.
Ved positive vedtak i kommunene Lindesnes, Mandal og Marnardal om å tilslutte seg Region
Kristiansand fra 01.10.2018 legges nåværende finansieringsmodell til grunn frem til 01.01.2020. Fra
01.01.2020 vil «Nye Lindesnes» og «Nye Kristiansand» være etablert. Ny finansieringsmodell
utarbeides gjeldene fra dette tidspunktet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.08.2018
Behandling:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Søgne kommune gir sin tilslutning til at Nye Lindesnes blir medlem av Region Kristiansand fra 01.01.2020.
Fra 01.10. 2018 gis observatørstatus i styre/rådmannsutvalg.
Søgne kommune gir sin tilslutning til at kommune Mandal, Lindesnes og Marnardal blir medlem i Region
Kristiansand fra 01.10.2018 dersom kommunestyrene i disse kommunene vedtar å søke medlemskap i Region
Kristiansand enkelt vis, inntil Nye Lindesnes er etablert 01.01.2020.
Ved positive vedtak i kommunene Lindesnes, Mandal og Marnardal om å tilslutte seg Region Kristiansand fra
01.10.2018 legges nåværende finansieringsmodell til grunn frem til 01.01.2020. Fra 01.01.2020 vil «Nye
Lindesnes» og «Nye Kristiansand» være etablert. Ny finansieringsmodell utarbeides gjeldene fra dette
tidspunktet.

PS 71/18 Bompengefinansiering av Byvekstavtalen for Kristiansandsregionen
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune gir tilslutning til bompengebakke for Kristiansandsregionen i tråd med forslag til
vedtak i Høringsbrev – faglig grunnlag for bompengefinansiering, med endring i brev datert
14.06.18.

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.08.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune gir tilslutning til bompengebakke for Kristiansandsregionen i tråd med forslag til vedtak i
Høringsbrev – faglig grunnlag for bompengefinansiering, med endring i brev datert 14.06.18.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet forslag:

Formannskapet støtter ikke høringsforslaget slik det fremkommer i saken.
Trafikkveksten i de senere år har vært bortimot null, og samtidig har Kristiansand blitt kåret til Norges beste
sykkelby. Behovet for radikale skattetiltak fremstår derfor som unødvendige. Dette må ligge til grunn når
lokale myndigheter forhandler med staten.
Økt beskatning gjennom bompenger er ikke et aktuelt virkemiddel, og utgjør en uønsket byrde for folks
privatøkonomi, og spesielt for regionens næringsliv. Det vises til at samferdselsministeren offentlig flere
ganger har slått fast at bompenger ikke er nødvendig for å få til en byvekstavtale.
Saken sendes tilbake til administrasjonen for omarbeidelse, hvor det tas utgangspunkt i «0-alternativet». Det
legges til grunn at ny Ytre Ringvei får høyere prioritet enn Gartnerløkkaprosjektet.
Repr. Egeli (AP) fremmet forslag:
Formannskapet tar så langt forslag til bompengepakke for Kristiansandsregionen til orientering.
Repr. Andersen (H) fremmet endringsforslag:
Som rådmannens med følgende endringer
•
Ingen økning i satser
•
Maks 40 passeringer pr. mnd
•
25% rabatt for alle kjøretøyer

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Forslag fra FRP falt med 1 (FRP) mot 8 stemmer.
 Høyres forslag falt med 2 (H) mot 7 stemmer
 Ap sitt forslag vedtatt med 5 (AP, SV, KRF) mot 4 (H, FRP, V)
 Rådmannens forslag ble dermed ikke votert over.
Det ble først foretatt en prøveavstemning som ble gjort gjeldende.

Innstilling til kommunestyret:
Formannskapet tar så langt forslag til bompengepakke for Kristiansandsregionen til orientering.

PS 72/18 Eventuelt formannskapet 22.08.18

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.08.2018
Behandling:
Ordfører Hilde (AP):



Ønsket tilslutning fra formannskapet til flagging med regnbueflagget på rådhuset i forbindelse med
Pride-paraden i Kristiansand. Formannskapet ga sin tilslutning at det flagges med regnbueflagget fra
kl. 8.00-16.00 fredag 24. august
Ba om en sak om kystfortet og eventuell vurdering om støtte til prosjekt/restaurering. Formannskapet
ga sin tilslutning til dette

Repr. Berge (V): Ønsker en sak for å hindre fremtidige kloakkutslipp i Sygna. Ordfører Hilde (AP): Kommer
tilbake til dette i kommunestyret 30.08.18 i forbindelse med en interpellasjon fra FRP/MDG.
Repr. Lohne (H)


Orienterte om henvendelse knyttet til tak over moped/sykkelparkeringen på Tangvall. Ba
administrasjonen vurdere mulighet for at kommunen tilrettelegger med beskyttelsestak over denne.
Administrasjonen kommer tilbake til status i neste møte

Repr. Andersen (H):
 Ønsket en statusoppdatering om søknadsprosessen knyttet til fiberutbygging på Årstøl/Lia/Skuggedal.
Administrasjonen orienterer i neste møte.


Ønsket en tilbakemelding om praktisering forurensingsforskriften knyttet til tømming av
minirenseanlegg. Administrasjonen orienterer i neste møte.

Per. Kjær (SV):
Informasjon knyttet til kommunesammenslåing. Representanten ønsket jevnlig informasjon til
kommunestyret. Ordfører Hilde orienterte om plan for informasjon til kommunestyret
Det var enighet om at det settes en opp en fast post til kommunestyret som heter «Informasjon om status i
kommunesammenslåingen»
Kommunalsjef for teknisk Torkjell Tofte


Orienterte om fremdrift for lekeplass på torget



Orienterte om oppfølging av spørsmål fra Arild Berge i forrige møte om allmennhetens ilandstigning
på Monsøya.



Orienterte om status for midler til opprustning av friområder avsatt av kommunestyret, herunder
mulighet for å søke om midler til slike tiltak. Formannskapet ba administrasjonen vurdere å utsette
søknadsfristen.



Ønsket tilslutning til å avvike fra prioritering av tiltak hovedplan vann og avløp. Formannskapet
ønsket en kort oversikt i neste møte.

Økonomisjef Andreassen


Orienterte om at vedtak i tertialrapporten om inndekning av båtslipp og kveldskjøring for rutebåt i
skjærgården via premieavvik må omgjøres til å dekkes inn fra disposisjonsfondet. Ordfører Hilde
(AP): det må fremmes en sak i neste møte i formannskapet og kommunestyret



Kveldskjøring i skjærgården – det er nå satt opp faste ruter og lagt til rette for rullestolbrukere. Støtte
fra fylkeskommunen skal behandles politisk i september

