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Før behandling av saker på sakskart ble det gjennomført en næringslivsdugnad i forbindelse med
årets TV- aksjon som finner sted 21.oktober. Representantene foretok en ringerunde til utvalgte
bedrifter i Søgne med oppfordring om å bidra i årets TV– aksjon som går til Kirkens Bymisjon.
Habilitet
PS 95 /18 Kostnadsramme – Granskning av påstander
Det ble reist habilitetsspørsmål for Ordfører. Ordføreren ble erklært inhabil og fratrådte møtet. Repr.
Knut Henriksen (AP) tiltrådte møtet i denne saken.

Av 9 medlemmer var 9 til stede inkludert møtende vararepresentanter. Sakskartet datert 11. oktober
samt ettersendte saker datert 12.oktober omfattet PS 82/18 - PS 96/18.
Følgende saker ble ettersendt 12.10.2018:
PS 84/18
Lønnsoppgjør for elevombudet
PS 93/18
Orientering om oppfølging etter rettsak
PS 94/18
Høringsuttalelse – videreføring av dagens innkrevingsmodell for bompengerSamferdselspakke 2.
PS 95/18
Kostnadsramme – Gransking av påstander
For øvrig ingen merknader til sakskart eller innkalling.

Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.
Søgne, 17.10.2018
Astrid M. Hilde (sign.)
Ordfører

Anne Christin Høyem (sign.)
Rådgiver
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Eventuelt formannskapet 17.10.2018

PS 82/18 Godkjenning av protokoll fra møte 12.09.2018
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 12.09.2018.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.10.2018
Behandling:
Ingen merknader.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 12.09.2018.

PS 83/18 Referatsaker formannskapet 17.10.2018
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.10.2018
Behandling:
RS 34/18 Oversendelse av endelig rapport fra tilsyn med tjenester til utviklingshemmede.
Rådmannen redegjorde for at avvikene nevnt i tilsynsrapporten var besvart og lukket.
Repr. Paul Magne Lunde (AP)
Stilte spørsmål om Søgne kommune har et større antall utviklingshemmende sammenlignet med andre
kommuner, og om noen av disse har motsatt seg å bli underlagt vergemål.
Administrasjonen kommer tilbake med orientering i neste Formannskapsmøte.
Vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

RS 34/18 Oversendelse av endelig rapport fra tilsyn med tjenester til
utviklingshemmede 2018/613
RS 35/18 Innadvendt stranding på Kapelløya i Ny Hellesund 2018/2376
PS 84/18 Lønnsoppgjør for Elevombudet
Rådmannens forslag til vedtak:
Elevombudet i Søgne kommune gis et tillegg i lønn på x,xx % i forbindelse med årets
lønnsforhandlinger i kapitel 5.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.10.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Elevombudet i Søgne kommune gis et tillegg i lønn på x,xx % i forbindelse med årets lønnsforhandlinger i
kapitel 5.
Ordfører informerer om at møtet ikke lukkes siden dette er en stilling, som rapportere direkte til politisk nivå.
I tillegg behandles saken kun om en prosentvis økning i lønn. Åpenhet om disse forhold er avklart med
elevombudet i forkant av møtet.
Repr. Jack Andersen (H) fremmet forslag:
Samme prosentvis økning som gjennomsnittet for andre ansatte, dvs 3.05 % økning.
Votering:
Enstemmig vedtatt
Vedtak:
Samme prosentvis økning som gjennomsnittet for andre ansatte, dvs 3.05 % økning.

PS 85/18 Søknad om kjøring på gang- og sykkelvei GB 20/457
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet anbefaler at gjeldende praksis om at det ikke tillates kjøring på etablerte gang- og
sykkelveger opprettholdes. Klage på avslag om ny kjøreadkomst via gang- og sykkelveg til
Tjønnelia 6 - GB 20/457 anbefales ikke tatt til følge.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.10.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet anbefaler at gjeldende praksis om at det ikke tillates kjøring på etablerte gang- og sykkelveger
opprettholdes. Klage på avslag om ny kjøreadkomst via gang- og sykkelveg til Tjønnelia 6 - GB 20/457
anbefales ikke tatt til følge.
Repr. Egel Terkelsen (Frp) fremmet forslag:
1. Formannskapet anbefaler at gjeldende praksis om at det ikke tillates kjøring på etablerte gang og
sykkelveger opprettholdes. Klage på avslag om ny kjøreadkomst via gang- og sykkelveg til Tjønnelia
6 - GB 20/457 anbefales ikke tatt til følge.
2. Formannskapet vil ved en ny søknad være positive til en annen løsning som kan være direkte
utkjøring, ved kryssing av sykkelsti eller ved omlegging (vei) slik at det blir mulig å kjøre fra foreslått
garasje og ut eksisterende innkjøring til boligen.
Votering:
Det ble votert i flg rekkefølge:
Rådmannens forslag og Egel Terkelsen tilleggsforslag ble stemt over hver for seg.
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Egel Terkelsen (Frp) tilleggsforslag falt mot en stemme (Egel Terkelsen, Frp)
Vedtak:
Formannskapet anbefaler at gjeldende praksis om at det ikke tillates kjøring på etablerte gang- og
sykkelveger opprettholdes. Klage på avslag om ny kjøreadkomst via gang- og sykkelveg til Tjønnelia 6 - GB
20/457 anbefales ikke tatt til følge.

PS 86/18 Forslag om opprettelse av bevaringsområde for hummer
Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag om opprettelse av bevaringsområde for hummer sendes Fiskeridirektoratet for videre
behandling.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.10.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Forslag om opprettelse av bevaringsområde for hummer sendes Fiskeridirektoratet for videre behandling.
Repr. Egel Terkelsen (Frp) fremmet forslag:
Bevaringstiden settes til 10 år i første omgang.
Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Egel Terkelsen (Frp) forslag vedtatt mot en stemme (Per Kjær, SV).
Vedtak:
Forslag om opprettelse av bevaringsområde for hummer sendes Fiskeridirektoratet for videre behandling.
Bevaringstiden settes til 10 år i første omgang.

PS 87/18 Vurdering av makshøyder på Tangvall

Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannens forslag til vedtak:
1. For planlegging på Tangvall legges det til grunn en overordnet soneinndeling med anbefalte
maks antall etasjer, som vist på skisse under.

Forenklet skisse som viser forslag til maksimalt antall etasjer i soner på Tangvall

2. Formannskapet ber om at det startes opp arbeid med å få inn bestemmelser vedrørende
høyder i Kommunedelplan for Tangvall.
3. Alle private balkonger og terrasser skal ha fem soltimer ved vår- og høstjevndøgn, der dette
ikke kan innfris kan felles takterrasse vurderes. Ved planlegging av nybygg skal dette også
gjelde balkonger og terrasser på eksisterende bygg.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.10.2018

Behandling:

Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
4. For planlegging på Tangvall legges det til grunn en overordnet soneinndeling med anbefalte
maks antall etasjer, som vist på skisse under.

Forenklet skisse som viser forslag til maksimalt antall etasjer i soner på Tangvall

5. Formannskapet ber om at det startes opp arbeid med å få inn bestemmelser vedrørende
høyder i Kommunedelplan for Tangvall.
6. Alle private balkonger og terrasser skal ha fem soltimer ved vår- og høstjevndøgn, der dette
ikke kan innfris kan felles takterrasse vurderes. Ved planlegging av nybygg skal dette også
gjelde balkonger og terrasser på eksisterende bygg.

Habilitetsvurdering:
Habilitetsvurdering av representantene Torfinn Kleivset (Krf) og Per Kjær (SV).
Begge representanter ble funnet habile.

Repr. Egel Terkelsen (Frp) fremmet forslag:

1. For planlegging på Tangvall legges det til grunn at høyder avgjøres i den enkelte
detaljreguleringsplan. Det må tilstrekkelig utredes at planlagt bebyggelse ikke går utover dagslys og
soltimer for naboer.
(soltimer på balkonger og terrasser etter anbefaling fra SINTEF Byggforsk.)
2.

Det er viktig at om det skal bygges høyhus/punkthus så må dette tilpasses til hele området og der
det ikke forringer andres eiendom og dens brukbarhet.
Skal det bygges tett må byggene være så lave at kvalitetene på bakkeplan dagslys, sol ivaretas. Skal
det bygges høyt må byggene stå så langt fra hverandre at kvalitetene på bakkeplan også ivaretas, så som sol
og dagslys.
Repr. Jack Andersen (H) fremmet tilleggsforslag:
Ta ut området under arbeid / behandling. Dette begrunnes med at man må være forutsigbare i forhold til de
signaler som er gitt. Merk område er lagt ut til offentlig ettersyn og man må behandle denne ferdig som
omsøkt.
Repr. Bjørn Egeli (AP) Protokolltilførsel:
Sentralt på Tangvall bør det ikke bygges høyhus utover 6 etasjer.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Egel Terkelsens forslag ble satt opp mot Rådmannens forslag.
Jack Andersens tilleggsforslag ble deretter votert over.
Egel Terkelsen (Frp) forslag vedtatt med syv stemmer (AP, V, H, Frp)
Rådmannens forslag fikk to stemmer (Torfinn Kleivset, Krf og Per Kjær, SV)
Jack Andersen (H) tilleggsforslag vedtatt mot 3 stemmer (Arild Berge,V , Torfinn Kleivset, Krf,
Per Kjær, SV).
Innstilling til Kommunestyret:
1. For planlegging på Tangvall legges det til grunn at høyder avgjøres i den enkelte
detaljreguleringsplan. Det må tilstrekkelig utredes at planlagt bebyggelse ikke går utover dagslys og
soltimer for naboer.
(soltimer på balkonger og terrasser etter anbefaling fra SINTEF Byggforsk.)
2.

Det er viktig at om det skal bygges høyhus/punkthus så må dette tilpasses til hele området og der
det ikke forringer andres eiendom og dens brukbarhet.
Skal det bygges tett må byggene være så lave at kvalitetene på bakkeplan dagslys, sol ivaretas. Skal
det bygges høyt må byggene stå så langt fra hverandre at kvalitetene på bakkeplan også ivaretas, så som sol
og dagslys.
Ta ut området under arbeid / behandling. Dette begrunnes med at man må være forutsigbare i forhold til de
signaler som er gitt. Merk område er lagt ut til offentlig ettersyn og man må behandle denne ferdig som
omsøkt.

PS 88/18 Tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner 2. runde 2018
Rådmannens forslag til vedtak:
1.
2.
3.
4.

20 000,- til Trivselstiltak for eldre (Kjøregruppa) ved Bjørg Bjørsvik
Det tildeles 30 000,- til Søgne Røde Kors lokalforenings prosjekt «ferie for alle 2019».
6500,- tildeles Søgne Jeger og fiskeforening
6500,- tildeles Søgne skiklubb

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.10.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
5.
6.
7.
8.

20 000,- til Trivselstiltak for eldre (Kjøregruppa) ved Bjørg Bjørsvik
Det tildeles 30 000,- til Søgne Røde Kors lokalforenings prosjekt «ferie for alle 2019».
6500,- tildeles Søgne Jeger og fiskeforening
6500,- tildeles Søgne skiklubb

Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1.
2.
3.
4.

20 000,- til Trivselstiltak for eldre (Kjøregruppa) ved Bjørg Bjørsvik
Det tildeles 30 000,- til Søgne Røde Kors lokalforenings prosjekt «ferie for alle 2019».
6500,- tildeles Søgne Jeger og fiskeforening
6500,- tildeles Søgne skiklubb

PS 89/18 Endret samarbeidsavtale - ny betalingsmodell prosjekt TELMA
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune inngår revidert samarbeidsavtale med bakgrunn i saksutredning og vedlegg for
øvrig.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.10.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune inngår revidert samarbeidsavtale med bakgrunn i saksutredning og vedlegg for øvrig.
Votering: Enstemmig vedtatt
Vedtak:

Søgne kommune inngår revidert samarbeidsavtale med bakgrunn i saksutredning og vedlegg for øvrig.

PS 90/18 Daglig ledelse av Søgne frivilligsentral i 2019
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.10.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering.
Votering: Enstemmig vedtatt
Vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering.

PS 91/18 Samarbeidsavtale - Felles Personvernombud med Kristiansand og
Songdalen kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om vertskommunesamarbeid om Personvernombud, slik det
framgår av vedlagte avtaleutkast.
Avtalen inngås med hjemmel i Kommunelovens § 28-1 a og organiseres etter kommunelovens § 28-1 b.
Samarbeidskommuner er Kristiansand, Søgne og Songdalen kommuner, med Kristiansand kommune
som vertskommune.
Avtalen varer fram til etableringen av nye Kristiansand 01.01.2020.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.10.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om vertskommunesamarbeid om Personvernombud, slik det
framgår av vedlagte avtaleutkast.
Avtalen inngås med hjemmel i Kommunelovens § 28-1 a og organiseres etter kommunelovens § 28-1 b.

Samarbeidskommuner er Kristiansand, Søgne og Songdalen kommuner, med Kristiansand kommune som
vertskommune.
Avtalen varer fram til etableringen av nye Kristiansand 01.01.2020.
Votering: Enstemmig vedtatt
Vedtak:
Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om vertskommunesamarbeid om Personvernombud, slik det
framgår av vedlagte avtaleutkast.
Avtalen inngås med hjemmel i Kommunelovens § 28-1 a og organiseres etter kommunelovens § 28-1 b.
Samarbeidskommuner er Kristiansand, Søgne og Songdalen kommuner, med Kristiansand kommune som
vertskommune.
Avtalen varer fram til etableringen av nye Kristiansand 01.01.2020.

PS 92/18 2. tertialrapport 2018
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar 2. tertialrapport 2018 til orientering med følgende endringer i budsjettet:
1. Finansiering av egenbetaling i SFO knyttet til barn med nedsatt funksjonsevne, foreslås dekt
inn ved bruk av disposisjonsfondet i 2018. Kostnadsrammen for dette i 2018 med vedtaket
gjeldende fra 1/10-2018 er beregnet til 55.000 kroner med dagens etterspørsel.
2. Finansiering av fendervegg på kroner 50.000,- mot landsiden knyttet til båtslippen på Vaglen
og kveldskjøring knyttet til båttransport på kroner 100.000,- mellom Høllen - Borøya Skarpøya - Ny-Hellesund omgjøres, slik at inndekning skjer fra disposisjonsfondet og ikke
via premieavviket.
3. Det foreslår at lånerammen til videreformidling gjennom startlån, økes med ytterligere 5 mill.
kroner.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 10.10.2018
Behandling:
Repr.: Oscar Lohne (H) bemerket at protokoll fra Eldrerådets og Rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevnes behandling av sak PS 54/18 2. tertialrapport 2018 burde følge saken.

Innstilling til Formannskapet:
2. tertialrapport 2018 tas til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.10.2018

Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar 2. tertialrapport 2018 til orientering med følgende endringer i budsjettet:
1. Finansiering av egenbetaling i SFO knyttet til barn med nedsatt funksjonsevne, foreslås dekt inn ved
bruk av disposisjonsfondet i 2018. Kostnadsrammen for dette i 2018 med vedtaket gjeldende fra
1/10-2018 er beregnet til 55.000 kroner med dagens etterspørsel.
2. Finansiering av fendervegg på kroner 50.000,- mot landsiden knyttet til båtslippen på Vaglen og
kveldskjøring knyttet til båttransport på kroner 100.000,- mellom Høllen - Borøya - Skarpøya - NyHellesund omgjøres, slik at inndekning skjer fra disposisjonsfondet og ikke via premieavviket.
3. Det foreslår at lånerammen til videreformidling gjennom startlån, økes med ytterligere 5 mill. kroner.
Økonomisjefen redegjorde for saken og besvarte spørsmål.
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Innstilling til Kommunestyret:
Kommunestyret tar 2. tertialrapport 2018 til orientering med følgende endringer i budsjettet:
1. Finansiering av egenbetaling i SFO knyttet til barn med nedsatt funksjonsevne, foreslås dekt inn ved
bruk av disposisjonsfondet i 2018. Kostnadsrammen for dette i 2018 med vedtaket gjeldende fra
1/10-2018 er beregnet til 55.000 kroner med dagens etterspørsel.
2. Finansiering av fendervegg på kroner 50.000,- mot landsiden knyttet til båtslippen på Vaglen og
kveldskjøring knyttet til båttransport på kroner 100.000,- mellom Høllen - Borøya - Skarpøya - NyHellesund omgjøres, slik at inndekning skjer fra disposisjonsfondet og ikke via premieavviket.
3. Det foreslår at lånerammen til videreformidling gjennom startlån, økes med ytterligere 5 mill. kroner.

PS 93/18 Orientering om oppfølging etter rettssak
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.10.2018
Behandling:
Rådmannen informerte på generelt grunnlag.
Møtet ble lukket med hjemmel i Kommuneloven § 31.3, Off.l.§ 13
jfr Forvaltningsloven § 13.

Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering.
Votering:
Rådmannens forslag vedtatt enstemmig.
Vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering.

PS 94/18 Høringsuttalelse - videreføring av dagens innkrevingsmodell for
bompenger - samferdselspakke 2
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune støtter en videreføring av dagens innkrevingsmodell for bompenger –
samferdselspakke 2.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.10.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune støtter en videreføring av dagens innkrevingsmodell for bompenger –
samferdselspakke 2.
Repr. Egel Terkelsen (Frp) fremmet forslag:
1. Omfanget av planene for utbygging av Gartnerløkka reduseres.
2. Det jobbes videre med annen finansiering enn bompenger, i beste fall full statlig utbygging, samt
en raskere oppstart av ytre ringvei.
3 Dagens bompengeavtale med stortinget utgår i 2019 og det bes om at det igangsettes arbeidet med
fjerning av eksisterende bommer.
Ordfører fremmet tilleggsforslag:
Det bør vurderes redusert sats for Euro 6 lastebiler.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge. Egel Terkelsen (Frp) forslag, deretter Rådmannens forslag og så
Ordførerens tilleggsforslag.
Egel Terkelsens forslag falt med en stemme (Egel Terkelsen, Frp).
Rådmannens forslag vedtatt mot to stemmer (Egel Terkelsen, Frp og Per Kjær, SV).
Ordfører tilleggsforslag: Enstemmig vedtatt.
Innstilling:
Søgne kommune støtter en videreføring av dagens innkrevingsmodell for bompenger –

samferdselspakke 2.
Det bør vurderes redusert sats for Euro 6 lastebiler.

PS 95/18 Kostnadsramme - Granskning av påstander
Rådmannens forslag til vedtak:
Rammen økes med 150 000,- kroner. Dette finansieres innenfor rammen til Øvrig ansvar sentral
administrasjon.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.10.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Rammen økes med 150 000,- kroner. Dette finansieres innenfor rammen til Øvrig ansvar sentral
administrasjon.
Habilitetsvurdering:
Ordfører Astrid Hilde fratrådte møtet og varaordfører Egel Terkelsen ledet møtet.
Vedtak: Ordfører Astrid Hilde ble enstemmig erklært inhabil.
Varaordfører ledet møtet.
Vararepresentant Knut Henriksen (AP) tiltrådte møtet.
Repr. Bjørn Egeli (Ap) fremmet forslag:
Formannskapet tar saken til orientering, og videresender denne til Kommunestyret for behandling.
Votering:
Bjørn Egeli (Ap) sitt forslag ble satt opp mot Rådmannens forslag.
Rådmannens forslag ble vedtatt med seks stemmer (V, H, Frp, Krf, SV)
Bjørn Egeli (AP) forslag falt med tre stemmer (AP).
Ap anket saken inn for Kommunestyret i møtet, jfr Reglementets § 18 pkt. 1.
Vedtak:
Rammen økes med 150 000,- kroner. Dette finansieres innenfor rammen til Øvrig ansvar sentral
administrasjon.

.

PS 96/18 Eventuelt formannskapet 17.10.2018

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.10.2018
Ordfører tiltrådte møte etter fravær i sak 95/18 Kostnadsramme – Granskning av påstander.
Rep. Jack Andersen (H)
Ber om en redegjørelse for status i forhandlinger om avtale i Solta Båthavn.
Ordfører redegjorde for habilitetshensyn siden flere av Formannskapets medlemmer har andeler i Høllen og
Solta Båthavn og derfor kan anses som «part» i saken. Siden saken kun gjelder avgjørelse om man ønsker en
sak eller ikke mener Ordfører at Formannskapsmedlemmer, som ellers ville være inhabile, kan være med å
behandle saken med hjemmel i Forvl. §7. Formannskapet sluttet seg til dette.
Plansjefen redegjorde kort for saken.
Det ble votert over om man skulle be om en sak nå, eller avventes videre behandling i forbindelse med
kommunereformen.
Votering:
Repr. Arild Berge (V), Jack Andersen (H) og Tom Løchen (H) ønsket sak nå.
Det var ikke flertall for å be om en sak nå (AP, Krf, Frp, SV).
Repr Egel Terkelsen (Frp)
Ønsket å fjerne skilting for Dame- og Herre toalett på Rådhuset.
Ordfører ba Formannskapet ta stilling til om de ønsket å avgjøre denne saken nå, eller be om en sak om dette
da saken bør ha en forsvarlig saksbehandling. Et enstemmig Formannskap bestiller en sak hvor de ansatte får
uttale seg. Saken begynner i Formannskapet og tas deretter til Kommunestyret.
Repr. Per Kjær (SV)
Under forrige Formannskapsmøte var det en journalist, som ikke ville gå selv om møtet ble lukket.
Ordfører kjenner ikke saken og kan ikke uttale seg i denne saken. Det bes om at fungerende Ordfører på det
omtalte møtet tar denne saken videre, siden Ordfører var bortreist på det angjeldende møtet.
Plansjef Torkjell Tofte
 Orienterte om utsettelse av veiarbeid på Langenesveien ved Sebbetåa, vedrørende ras-sikring.
Arbeidene er utsatt et år pga problemer med grunnerverv.


Redegjorde for rekkefølgekrav om betaling til kryssløsning på Lunde i forbindelse med utbygginger i
området. Ingen næringsarealer har tidligere betalt rekkefølgekrav siden bakgrunnen for
rekkefølgekravet er relatert til boenheter og fritidsboliger. Formannskapet gir enstemmig sin
tilslutning til at praksis videreføres.

Plansjef Torkjell Tofte
Redegjorde for status for midler til opprustning utbedring av Friluftsområder. Det foreligger tre
hovedprosjekt:
 Strandsti Åros – bytte og oppgradere dekket
 Oppgradere løype til Søgneskiltet og Lindåsen - løypa
 Tilrettelegge for arrangement på toppen av Lindåsen

Arild Berge (V)
Ønsket et fellesprosjekt for Søgne Songdalen via Lindåsen på baksiden av kollen.

Ordfører
Ba om at det ble undersøkt med Kristiansand vedrørende ny teknologi for lyspunkt til lysløype, siden den
lokale banken har bevilget penger til lysløype. Formannskapet ønsket at Administrasjonen holder
Formannskapet orientert om saken.
Rådmannen informerte
Møtet ble vedtatt lukket med hjemmel i Kommuneloven § 31, nr 5. Off.l. § 23.1 og
Forvaltningslovens § 13,1 alt 2).
Vedtak:
Saken sendes til Kommunestyret.

R

