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Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

033
2015/2720 -24690/2019
Ada Elise Q. Nygård
05.06.2019

Saksframlegg
Godkjenning av protokoll fra møte 15.05.2019
Utv.saksnr
36/19

Utvalg
Formannskapet

Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 15.05.2019.

Vedlegg
1 Møteprotokoll formannskap 15.05.2019

Møtedato
12.06.2019

SØGNE
KOMMUNE
Møteprotokoll
Utvalg:
Formannskapet
Møtested: Søgne rådhus
Dato:
15.05.2019
Tid:
09:00
Kl 09:00 – 09:45, før formannskapsmøtet formelt ble satt, ble følgende møter gjennomført:
1. Generalforsamling i Søgne Industriselskap AS
2. Generalforsamling Songvaar Vekst AS
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

Representerer
AP
AP
AP
V
FRP
H
H
KRF
SV

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Kim Høyer Holum
Rådmann
Torkjell Tofte
Kommunalsjef teknisk
Av 9 medlemmer var 9 til stede inkludert møtende vararepresentanter.
Sakskartet datert 08.05.2019 omfatter PS 30/19 – 35/19.
Ingen merknader til sakskart eller innkalling.
Ettersending av sak
PS 35/19 Forespørsel om kommunal medfinansiering til ny VTA- plass ved Songvaar
Saken ble ettersendt 10.05.2019.
Endring av saksliste
PS 35/19 ble behandlet før PS 34/19 Eventuelt.
Habilitet
 PS 33/19 Avfallsplan 2017-2020 – Årsrapport 2018
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Berge (V) med bakgrunn i fvl § 6, 1.ledd bokstav e
da han sitter i styret i Avfall Sør. Representanten ble erklært inhabil og fratrådte møtet under
behandling av saken. Det møtte ingen vara.



PS 35/19 Forespørsel om kommunal medfinansiering
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Berge (V) med bakgrunn i fvl § 6, 1.ledd bokstav e
da han sitter i styret i Songvaar Vekst AS. Representanten ble erklært inhabil og fratrådte møtet under
behandling av saken. Det møtte ingen vara.

Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.
Søgne, 15.05.2019
Astrid M. Hilde (sign.)
Ordfører

Ada Elise Nygård (sign.)
Rådgiver

Saksnr

Innhold

PS 30/19

Godkjenning av protokoll fra møte 13.mars, 25. april og 30.april 2019

PS 31/19

Referatsaker Formannskapet 15.05.2019

RS 9/19

Anmodning om å opprette kommunekomite + DATO for årets KickOff

PS 32/19

Avviksrapportering 1.kvartal 2019

PS 33/19

Avfallsplan 2017-2020 - Årsrapport 2018

PS 34/19

Eventuelt Formannskapet 15.05.2019

PS 35/19

Forespørsel om kommunal medfinansiering til ny VTA-plass ved
Songvaar – sak ettersendt 10.05.2019

PS 30/19 Godkjenning av protokoll fra møte 13.mars, 25. april og 30.april 2019
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 13.03.2019.
Formannskapet godkjenner protokoll fra ekstraordinært møte 25.04.2019.
Formannskapet godkjenner protokoll fra ekstraordinært møte 30.04.2019.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.05.2019
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 13.03.2019.
Formannskapet godkjenner protokoll fra ekstraordinært møte 25.04.2019.
Formannskapet godkjenner protokoll fra ekstraordinært møte 30.04.2019.

PS 31/19 Referatsaker Formannskapet 15.05.2019
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.05.2019
Behandling:
RS 9/19 Anmodning om å opprette kommunekomite – Dato for årets Kick-off
Ordfører Hilde (AP) fremmet forslag:
Som medlemmer til årets kommunekomite for TV-aksjon foreslås/ velges:
- Oscar Lone (H)
- Sigrun Sæther (KRF)
- Astrid M. Hilde (AP)
- Ole Petter Sløgedal (FRP)
- En representant fra Søgne barne- og ungdomsråd
- En representant fra Den Norske Kirke
- Tormod Try
Votering:
Forslaget fra AP ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.
RS 9/19 Anmodning om å opprette kommunekomite – Dato for årets Kick-off
Som medlemmer til årets kommunekomite for TV-aksjon foreslås/ velges:
- Oscar Lone (H)
- Sigrun Sæther (KRF)
- Astrid M. Hilde (AP)
- Ole Petter Sløgedal (FRP)
- En representant fra Søgne barne- og ungdomsråd
- En representant fra Den Norske Kirke
- Tormod Try

RS 9/19 Anmodning om å opprette kommunekomite + DATO for årets Kick-Off
2019/1299
PS 32/19 Avviksrapportering 1.kvartal 2019
Rådmannens forslag til vedtak:
Avviksrapportering 1. kvartal 2019 tas til orientering.

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 25.04.2019
Behandling:
Rådgiver Lena Marie Hansen orienterte.
Sykefraværstallene for 1.kvartal 2019 er ikke ferdigstilt og presenteres på neste møte.
AMU anbefaler at rutine for rapportering av feilmedisinering gjennomgås ved behov. Dette for å
sikre lik praksis og at alle avvik fanges opp samlet.
AMU vurderer det som positivt at avvikssystemet aktivt blir brukt, og at ledere følger opp når avvik
blir meldt inn.
Vedtak:
Avviksrapportering 1. kvartal 2019 tas til orientering.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 07.05.2019
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak:
Avviksrapportering 1. kvartal 2019 tas til orientering.
Votering: Enstemmig vedtatt
Vedtak:
Avviksrapportering 1. kvartal 2019 tas til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.05.2019
Behandling:
Sykefraværstallene for 1.kvartal 2019 er ikke ferdigstilt og presenteres på neste møte.
Til behandling forelå innstilling fra administrasjonsutvalget:
Avviksrapportering 1. kvartal 2019 tas til orientering.
Votering:
Innstilling fra administrasjonsutvalget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Avviksrapportering 1. kvartal 2019 tas til orientering.

PS 33/19 Avfallsplan 2017-2020 - Årsrapport 2018
Rådmannens forslag til vedtak:
Årsrapport for 2018 vedr. avfallsplanen for Avfall Sør AS godkjennes.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.05.2019
Behandling:
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Berge (V) med bakgrunn i fvl § 6, 1.ledd bokstav e
da han sitter i styret i Avfall Sør. Representanten ble erklært inhabil og fratrådte møtet under
behandling av saken. Det møtte ingen vara.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Årsrapport for 2018 vedr. avfallsplanen for Avfall Sør AS godkjennes.
Ordfører Hilde (AP) fremmet endringsforslag:
Årsrapport for 2018 vedr. avfallsplanen for Avfall Sør AS tas til orientering og behandles i kommunestyret.
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak med foreslåtte endringer ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Årsrapport for 2018 vedr. avfallsplanen for Avfall Sør AS tas til orientering og behandles i
kommunestyret.

PS 34/19 Eventuelt Formannskapet 15.05.2019

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.05.2019


Repr. Bakke (AP) stilte spørsmål ved fremkommelighet for fotgjengere som skal til Søgne
Omsorgssenter.
Fortau er sperret i forbindelse med byggeplassen.
Kommunalsjef Tofte orienterte.



Repr. Bakke (AP) stilte spørsmål ved Park and ride- parkeringsplassen da ca 20
parkeringsplasser er avsperret i forbindelse med byggeplassen.
Kommunalsjef Tofte orienterte.



Repr. Berge (V) stilte spørsmål i forbindelse med revisjon av ATP- planen.
Ordfører Hilde (AP) orienterte.
Formannskapet vil få en orientering i forbindelse med at Søgne skal avgi et høringssvar.



Repr. Løchen (H) orienterte om Åpent Hus som vil fremme en søknad om midler til drift ut
2019.



Repr. Løchen (H) stilte spørsmål om status i forbindelse med nytt skolesenter på Tangvall.
Rådmann Holum orienterte.



Repr. Løchen (H) oppfordret alle kommunestyrerepresentanter til å delta i borgertoget på
17.mai.



Repr. Andersen (H) stilte spørsmål status vedr mobil-master.
Kommunalsjef Tofte besvarte.



Repr. Andersen (H) stilte spørsmål om lekeapparat på Tangvall.
Kommunalsjef Tofte besvarte.



Repr. Terkelsen (FRP) stilte spørsmål vedr lønnsforhandlinger for rådmannen i inneværende
år.
Det ble satt ned et forhandlingsutvalg som møtes før neste møte i formannskapet.



Ordfører Hilde (AP) orienterte om status i forbindelse med Solfesten/ markering for Søgnes
innbyggere i august 2019.



Ordfører Hilde (AP) orienterte om mottatt varsling.
Varslingen håndteres i henhold til rutinen.



Orientering v/ kommunalsjef Tofte i forbindelse med budsjettert tomtesalg.



Rådmann Holum orienterte om status i byggeprosjekt i Nygårdshaven, ny barnehage samt 64
omsorgsboliger.



Rådmann Holum orientering om lokaliseringsprosess og plassering av Familiens Hus i den
nye kommunen.



Repr. Løchen (H) stilte spørsmål vedr byggeprosjekt på Nygård skole.
Kommunalsjef Tofte besvarte.

PS 35/19 Forespørsel om kommunal medfinansiering til ny VTA-plass ved
Songvaar
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune inngår avtale med Songvaar om medfinansiering til ny varig tilrettelagt
arbeidsplass (VTA). Medfinansieringen settes til 25% av gjeldende statlige støttesats.
Kostnaden innarbeides i forbindelse med revidert budsjettbehandling 2019.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.05.2019
Behandling:
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Berge (V) med bakgrunn i fvl § 6, 1.ledd bokstav e
da han sitter i styret i Songvaar Vekst AS. Representanten ble erklært inhabil og fratrådte møtet under
behandling av saken. Det møtte ingen vara.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune inngår avtale med Songvaar om medfinansiering til ny varig tilrettelagt arbeidsplass (VTA).
Medfinansieringen settes til 25% av gjeldende statlige støttesats.
Kostnaden innarbeides i forbindelse med revidert budsjettbehandling 2019.
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Søgne kommune inngår avtale med Songvaar om medfinansiering til ny varig tilrettelagt arbeidsplass
(VTA). Medfinansieringen settes til 25% av gjeldende statlige støttesats.
Kostnaden innarbeides i forbindelse med revidert budsjettbehandling 2019.

