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PS 36/19 Godkjenning av protokoll fra møte 15.05.2019
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 15.05.2019.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2019
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 15.05.2019.

PS 37/19 Referatsaker Formannskap 12.06.2019

Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2019
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

RS 10/19 Melding om vedtak sak 18/19 - Årsregnskap og årsmelding 2018 Kontrollutvalgets uttalelse 2018/1227
RS 11/19 Søgne kommune - Fredningsområde for hummer 2015/1893
PS 38/19 HMS - rapportering pr 1.kvartal 2019
Rådmannens forslag til vedtak:
HMS – rapportering 1.kvartal 2019 tas til orientering.

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 24.05.2019
Behandling:
Saken er foreløpig behandlet. Saksbehandler inviteres til neste møte.

Innstilling:
HMS – rapportering 1.kvartal 2019 tas til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

HMS – rapportering 1.kvartal 2019 tas til orientering.
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
HMS – rapportering 1.kvartal 2019 tas til orientering.

PS 39/19 Revisjon av vedtekter for Midt-Agder IUA
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune vedtar forslag til reviderte vedtekter i tråd med saksfremstilling, og vedlagte forslag
til reviderte vedtekter. De reviderte vedtektene gjøres gjeldende fra 1. januar 2020.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune vedtar forslag til reviderte vedtekter i tråd med saksfremstilling, og vedlagte forslag
til reviderte vedtekter. De reviderte vedtektene gjøres gjeldende fra 1. januar 2020.
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Søgne kommune vedtar forslag til reviderte vedtekter i tråd med saksfremstilling, og vedlagte
forslag til reviderte vedtekter. De reviderte vedtektene gjøres gjeldende fra 1. januar 2020.

PS 40/19 Årsrapport 2018 og 2019 - Elevombudet
Rådmannens forslag til vedtak:
Elevombudets årsrapport 2018-2019 tas til orientering.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 05.06.2019
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak:
Elevombudets årsrapport 2018-2019 tas til orientering.
Votering: Enstemmig
Vedtak/innstilling:
Elevombudets årsrapport 2018-2019 tas til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2019

Behandling:
Elevombud Tone Martha Sødal orienterte.
Til behandling forelå innstilling fra tjenesteutvalget:

Elevombudets årsrapport 2018-2019 tas til orientering.
Votering:
Innstilling fra tjenesteutvalget ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Elevombudets årsrapport 2018-2019 tas til orientering.

PS 41/19 Årsregnskap 2018- Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommunestyre fastsetter det fremlagte årsregnskap for Søgne kommune som
kommunens årsregnskap for 2018.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2019
Behandling:
Økonomisjef Børre Andreassen orienterte innledningsvis til PS 41/19 om både årsregnskap 2018 og
årsmelding 2018.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommunestyre fastsetter det fremlagte årsregnskap for Søgne kommune som
kommunens årsregnskap for 2018.
Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Søgne kommunestyre fastsetter det fremlagte årsregnskap for Søgne kommune som
kommunens årsregnskap for 2018.

PS 42/19 Årsmelding 2018 - Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Årsmelding for Søgne kommune 2018 tas til orientering.
2. Av det regnskapsmessige mindreforbruket på 13,955 mill. kroner avsettes 8,576 mill. kroner til
premieavviksfondet.
3. Resterende 5,379 mill. kroner overføres enhetenes 2019-budsjetter knyttet til enheter med
overskudd i 2018.

Rådmannens forslag til vedtak innebærer at 8,576 mill. kroner tilføres premieavviksfondet da det ved
årets slutt var et positivt premieavvik på 8,576 mill. kroner som skal amortiseres og kostnadsføres
over 7 år. Overføring for enhetene med overskudd innebærer at netto 5,379 mill. kroner tilføres
enhetenes 2019-budsjetter.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 05.06.2019
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak:
4. Årsmelding for Søgne kommune 2018 tas til orientering.
5. Av det regnskapsmessige mindreforbruket på 13,955 mill. kroner avsettes 8,576 mill. kroner
til premieavviksfondet.
6. Resterende 5,379 mill. kroner overføres enhetenes 2019-budsjetter knyttet til enheter med
overskudd i 2018.
Rådmannens forslag til vedtak innebærer at 8,576 mill. kroner tilføres premieavviksfondet da det ved
årets slutt var et positivt premieavvik på 8,576 mill. kroner som skal amortiseres og kostnadsføres
over 7 år. Overføring for enhetene med overskudd innebærer at netto 5,379 mill. kroner tilføres
enhetenes 2019-budsjetter.
Votering: Enstemmig

Innstilling:
1. Årsmelding for Søgne kommune 2018 tas til orientering.
2. Av det regnskapsmessige mindreforbruket på 13,955 mill. kroner avsettes 8,576 mill.
kroner til premieavviksfondet.
3. Resterende 5,379 mill. kroner overføres enhetenes 2019-budsjetter knyttet til enheter
med overskudd i 2018.
Rådmannens forslag til vedtak innebærer at 8,576 mill. kroner tilføres premieavviksfondet da
det ved årets slutt var et positivt premieavvik på 8,576 mill. kroner som skal amortiseres og
kostnadsføres over 7 år. Overføring for enhetene med overskudd innebærer at netto 5,379 mill.
kroner tilføres enhetenes 2019-budsjetter.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2019
Behandling:
Økonomisjef Børre Andreassen orienterte innledningsvis til PS 41/19 om både årsregnskap 2018 og
årsmelding 2018.
Til behandling forelå innstilling fra tjenesteutvalget:

4. Årsmelding for Søgne kommune 2018 tas til orientering.
5. Av det regnskapsmessige mindreforbruket på 13,955 mill. kroner avsettes 8,576 mill. kroner
til premieavviksfondet.
6. Resterende 5,379 mill. kroner overføres enhetenes 2019-budsjetter knyttet til enheter med
overskudd i 2018.

Rådmannens forslag til vedtak innebærer at 8,576 mill. kroner tilføres premieavviksfondet da det ved
årets slutt var et positivt premieavvik på 8,576 mill. kroner som skal amortiseres og kostnadsføres
over 7 år. Overføring for enhetene med overskudd innebærer at netto 5,379 mill. kroner tilføres
enhetenes 2019-budsjetter.
Protokolltilførsel fra repr. Terkelsen (FRP)

Ved behandling av 1 tertialrapport 2018 i kommunestyret 21.06.2018, sak PS 70/18, ble det bevilget
200.000,- til revidering av kommunedelplan for Borøya med omkringliggende øyer. Av
ressursmessige grunner er arbeidet ikke gjennomført i 2018. Arbeidet startes sommeren 2019.
Bevilgningen knyttet til kommunedelplan for Borøya videreføres.
Votering:
Innstilling fra tjenesteutvalget ble enstemmig vedtatt

Innstilling:
1. Årsmelding for Søgne kommune 2018 tas til orientering.
2. Av det regnskapsmessige mindreforbruket på 13,955 mill. kroner avsettes 8,576 mill.
kroner til premieavviksfondet.
3. Resterende 5,379 mill. kroner overføres enhetenes 2019-budsjetter knyttet til enheter
med overskudd i 2018.
Rådmannens forslag til vedtak innebærer at 8,576 mill. kroner tilføres premieavviksfondet da
det ved årets slutt var et positivt premieavvik på 8,576 mill. kroner som skal amortiseres og
kostnadsføres over 7 år. Overføring for enhetene med overskudd innebærer at netto 5,379 mill.
kroner tilføres enhetenes 2019-budsjetter.

PS 43/19 1. Tertialrapport 2019 - Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar tertialrapporten for første tertial 2019 til orientering og vedtar revidert budsjett
som beskrevet i saksframlegget.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 04.06.2019
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret tar tertialrapporten for første tertial 2019 til orientering og vedtar revidert budsjett
som beskrevet i saksframlegget.
Votering: Enstemmig

Innstilling:
Administrasjonsutvalget tar Rådmannens forslag til orientering.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 05.06.2019

Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar tertialrapporten for første tertial 2019 til orientering og vedtar revidert budsjett
som beskrevet i saksframlegget.
Repr.: Sæther (KRF) fremmet forslag:
Tjenesteutvalget viser til søknad og foreslår at det bevilges kr 100 000,- til Åpent Hus. Disposisjonsfondet
reduseres tilsvarende.
Leder Eikeland (FRP) fremmet forslag:
Følgende endringer vedtas i tertialrapporten for 2019:
Disposisjonsfondet reduseres med kr 1.100 000,- og overføres drift.
1,5 millioner overføres til investeringsbudsjettet.
1.Det avsettes inntil 100 000,- som stimuleringsmidler for lag og foreninger til opprydding av fiskeredskaper i
Søgne skjærgården, hovedsakelig i Hølle- og Torvefjorden, ettersom at her settes i gang fredning. Det legges
opp til en panteordning ved innlevering av gjenstander. Gamle fiskeredskap utgjør en stor trussel for både fisk
og skalldyrarter. Formannskapet følger opp saken.
2.Det setter av kr 1.5 millioner til investering for renovering av Søgne omsorgssenter. Fornying av gulv,
inventar og tiltak som vil bidra til økt trivsel prioriteres. Tjenesteutvalget ønsker at ansatte bidrar i
planleggingen.
3.Det bevilges inntil kr 1 million til buss tilpasset rullestol.
Repr.: Fellesforslag fremmet fra UAVH, AP, SP:
Vi ønsker å redusere kuttet i skolen fra kr 4. til kr 2. millioner.
Votering: Forslagene fremmet i møtet ble ikke votert over. Det ble enstemmig vedtatt at forslagene fra
representantene i Tjenesteutvalget følger saken.

Innstilling:
Tjenesteutvalget tar Rådmannens forslag til orientering.
Forslagene fra representantene i Tjenesteutvalget følger saken.
Vedlegg: mail med vedlegg, Åpent Hus fra repr. Sæther(KRF) datert 04.06.2019 ligger i sak 2015/2525, dok
164, Andre dokumenter.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2019
Behandling:
Økonomisjef Børre Andreassen orienterte.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak samt innstilling fra tjenesteutvalget:

Kommunestyret tar tertialrapporten for første tertial 2019 til orientering og vedtar revidert budsjett
som beskrevet i saksframlegget.
Forslagene fra representantene i Tjenesteutvalget følger saken.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet fellesforslag fra KRF, H, V og FRP:

Kommunestyret tar tertialrapporten for første tertial 2019 til orientering og vedtar
revidert budsjett med følgende endringer.

1.Det avsettes inntil 100 000,- som stimuleringsmidler for lag og foreninger til opprydding av
fiskeredskaper i Søgne skjærgård. Det legges opp til en panteordning ved innlevering av
gjenstander. Gamle fiskeredskap utgjør en stor trussel for både fisk og skalldyr. Disposisjonsfondet
reduseres tilsvarende.
Formannskapet følger opp saken.
2.Det setter av kr 1.5 millioner til investering for renovering av Søgne omsorgssenter. Fornying av
gulv, inventar og tiltak som vil bidra til økt trivsel prioriteres. Tjenesteutvalget ønsker at ansatte
bidrar i planleggingen. Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.
3. Formannskapet viser til søknad og foreslår at det bevilges kr 100 000,- til Åpent Hus.
Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.
4. Det bevilges støtte kr180 000 til oppføring av Sanger om Søgne våren 2020. Disposisjonsfondet
reduseres tilsvarende.
5. Det bevilges inntil kr 1 million til buss tilpasset rullestol. Disposisjonsfondet reduseres
tilsvarende.
6. Innsparing i skole reduseres med 1 million (Fra 4 til 3 mill). Disposisjonsfondet reduseres
tilsvarende.
7. Det bevilges inntil kr. 100 000 til lys ved ventebu på Røsstad. Disposisjonsfondet reduseres
tilsvarende.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet forslag:

Kommunestyret tar tertialrapporten for første tertial 2019 til orientering og vedtar
revidert budsjett med følgende endring.
Ved behandling av 1 tertialrapport 2018 i kommunestyret 21.06.2018, sak PS 70/18, ble det bevilget
200.000,- til revidering av kommunedelplan for Borøya med omkringliggende øyer. Av
ressursmessige grunner er arbeidet ikke gjennomført i 2018. Arbeidet startes sommeren 2019.
Bevilgningen knyttet til kommunedelplan for Borøya videreføres. Disposisjonsfondet reduseres
tilsvarende.
Repr. Henriksen (AP) fremmet forslag:

Flere av de kommunale skolene i Søgne sliter med å holde budsjettene. Årsakene er mange og kjent
for administrasjonen. I en slik situasjon er det ingen hjelp i å gjennomføre overtallighetsprosesser,
les større klasser og færre lærere, for å nå budsjettet. Og i en slik situasjon blir det ekstra vanskelig
å skulle kutte fire mill kr i forbruket for høsten 2019.
Noe av det viktigste vi kan gjøre er å støtte skolene i deres omsorg for våre barn. Formannskapet
innstiller derfor til kommunestyret følgende:
 Akkumulert merforbruk ettergis.
 Planlagt kutt i skolens budsjett på fire mill kr reverseres.
Repr. Henriksen (AP) fremmet tilleggsforslag til eget forslag:

Kommunestyret tar tertialrapporten for første tertial 2019 til orientering og vedtar
revidert budsjett med følgende endringer.

1.Det avsettes inntil 100 000,- som stimuleringsmidler for lag og foreninger til opprydding av
fiskeredskaper i Søgne skjærgård. Det legges opp til en panteordning ved innlevering av
gjenstander. Gamle fiskeredskap utgjør en stor trussel for både fisk og skalldyr. Disposisjonsfondet
reduseres tilsvarende.
Formannskapet følger opp saken.
2.Det setter av kr 1.5 millioner til investering for renovering av Søgne omsorgssenter. Fornying av
gulv, inventar og tiltak som vil bidra til økt trivsel prioriteres. Tjenesteutvalget ønsker at ansatte
bidrar i planleggingen. Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.
3. Formannskapet viser til søknad og foreslår at det bevilges kr 100 000,- til Åpent Hus.
Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.
4. Det bevilges støtte kr180 000 til oppføring av Sanger om Søgne våren 2020. Disposisjonsfondet
reduseres tilsvarende.
5. Det bevilges inntil kr 1 million til buss tilpasset rullestol. Disposisjonsfondet reduseres
tilsvarende.
6. Flere av de kommunale skolene i Søgne sliter med å holde budsjettene. Årsakene er mange og
kjent for administrasjonen. I en slik situasjon er det ingen hjelp i å gjennomføre
overtallighetsprosesser, les større klasser og færre lærere, for å nå budsjettet. Og i en slik situasjon
blir det ekstra vanskelig å skulle kutte fire mill kr i forbruket for høsten 2019.
Noe av det viktigste vi kan gjøre er å støtte skolene i deres omsorg for våre barn. Formannskapet
innstiller derfor til kommunestyret følgende:
- Akkumulert merforbruk ettergis.
- Planlagt kutt i skolens budsjett på fire mill kr reverseres.
7. Det bevilges inntil kr. 100 000 til lys ved ventebu på Røsstad. Disposisjonsfondet reduseres
tilsvarende.

Votering:



Forslag fra AP satt opp mot fellesforslag fra KRF, H, V og FRP.
Fellesforslaget fra KRF, H, V, FRP ble vedtatt med 5 (V, H, FRP, KRF) mot 4 (AP, SV)
stemmer.



Forslag fra FRP falt med 5 (AP, V, KRF, SV) mot 3 (H, FRP) stemmer.

Innstilling:
Kommunestyret tar tertialrapporten for første tertial 2019 til orientering og vedtar
revidert budsjett med følgende endringer.
1.Det avsettes inntil 100 000,- som stimuleringsmidler for lag og foreninger til opprydding av
fiskeredskaper i Søgne skjærgård. Det legges opp til en panteordning ved innlevering av
gjenstander. Gamle fiskeredskap utgjør en stor trussel for både fisk og
skalldyr. Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.
Formannskapet følger opp saken.

2.Det setter av kr 1.5 millioner til investering for renovering av Søgne omsorgssenter. Fornying
av gulv, inventar og tiltak som vil bidra til økt trivsel prioriteres. Tjenesteutvalget ønsker at
ansatte bidrar i planleggingen. Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.
3. Formannskapet viser til søknad og foreslår at det bevilges kr 100 000,- til Åpent Hus.
Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.
4. Det bevilges støtte kr180 000 til oppføring av Sanger om Søgne våren 2020.
Disposisjonsfondet reduseres tilsvarende.
5. Det bevilges inntil kr 1 million til buss tilpasset rullestol. Disposisjonsfondet reduseres
tilsvarende.
6. Innsparing i skole reduseres med 1 million (Fra 4 til 3 mill). Disposisjonsfondet reduseres
tilsvarende.
7. Det bevilges inntil kr. 100 000 til lys ved ventebu på Røsstad. Disposisjonsfondet reduseres
tilsvarende.

PS 44/19 Anskaffelse av buss tilpasset rullestolbrukere
Rådmannens forslag til vedtak:
Med utgangspunkt formannskapets innstilling 28.11.18 går kommunen til anskaffelse av buss
tilpasset rullestolbrukere, hvis nødvendig finansiering er mulig. Finansiering gjøres utenom
enhetenes budsjetter, og vurderes i forbindelse med revidert budsjettbehandling.
Hvis kjøp lages avtale for drift, vedlikehold og eierskap slik det framgår i notatet fra arbeidsgruppen
notat av 21.02.19.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 05.06.2019
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak:
Med utgangspunkt formannskapets innstilling 28.11.18 går kommunen til anskaffelse av buss
tilpasset rullestolbrukere, hvis nødvendig finansiering er mulig. Finansiering gjøres utenom
enhetenes budsjetter, og vurderes i forbindelse med revidert budsjettbehandling.
Hvis kjøp lages avtale for drift, vedlikehold og eierskap slik det framgår i notatet fra arbeidsgruppen
notat av 21.02.19.
Repr.: Johansen (AP) stilte spørsmål ved egen habilitet i PS 37/19 Anskaffelse av buss tilpasset
rullestolbrukere. Det ble votert over habilitetsvurderingen og hun ble enstemmig erklært inhabil i
saken. Hun fratrådte møtet under behandling av saken, og det var 8 stemmeberettigede tilstede.
Leder Eikeland (FRP) fremmet tilleggsforslag:
Tjenesteutvalget ber Rådmannen konkretisere hvordan innkjøp av buss kan håndteres i den videre
saksbehandling.
Votering: Enstemmig

Innstilling:
Med utgangspunkt formannskapets innstilling 28.11.18 går kommunen til anskaffelse av buss
tilpasset rullestolbrukere, hvis nødvendig finansiering er mulig. Finansiering gjøres utenom
enhetenes budsjetter, og vurderes i forbindelse med revidert budsjettbehandling.
Hvis kjøp lages avtale for drift, vedlikehold og eierskap slik det framgår i notatet fra
arbeidsgruppen notat av 21.02.19.
Tjenesteutvalget ber Rådmannen konkretisere hvordan innkjøp av buss kan håndteres i den videre
saksbehandling.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2019
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra tjenesteutvalget:

Med utgangspunkt formannskapets innstilling 28.11.18 går kommunen til anskaffelse av buss
tilpasset rullestolbrukere, hvis nødvendig finansiering er mulig. Finansiering gjøres utenom
enhetenes budsjetter, og vurderes i forbindelse med revidert budsjettbehandling.
Hvis kjøp lages avtale for drift, vedlikehold og eierskap slik det framgår i notatet fra arbeidsgruppen
notat av 21.02.19.
Tjenesteutvalget ber Rådmannen konkretisere hvordan innkjøp av buss kan håndteres i den videre
saksbehandling.
Ordfører Hilde (AP) fremmet endringsforslag:
Med utgangspunkt formannskapets innstilling 28.11.18 går kommunen til anskaffelse av buss
tilpasset rullestolbrukere. Finansiering innstilt i PS 43/19 1. tertialrapport,
Det lages avtale for drift, vedlikehold og eierskap slik det framgår i notatet fra arbeidsgruppen notat
av 21.02.19.
Tjenesteutvalget følger opp saken videre.
Votering:
 Endringsforslag fra AP ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Med utgangspunkt formannskapets innstilling 28.11.18 går kommunen til anskaffelse av buss
tilpasset rullestolbrukere. Finansiering innstilt i PS 43/19 1. tertialrapport,
Det lages avtale for drift, vedlikehold og eierskap slik det framgår i notatet fra arbeidsgruppen
notat av 21.02.19.
Tjenesteutvalget følger opp saken videre.

PS 45/19 Politiske organer og utvalg 2019 - oppgave- og ansvarsfordeling i
overgangen til ny kommune

Rådmannens forslag til vedtak:
Saken tas til etterretning.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

Saken tas til etterretning.
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Saken tas til etterretning.

PS 46/19 Godtgjøring til folkevalgte i overgangsperioden fra de nye politiske
utvalg er konstituert frem til 31.12.2019
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Folkevalgte med doble verv i overgangsperioden får godtgjørelsen som gir best uttelling fra enten
gammel eller ny kommune fram til sammenslåingstidspunktet.
2. Folkevalgte tilstås i tillegg møtegodtgjørelse og utgiftsdekning i den kommunen som ikke gir
hovedgodtgjørelse etter pkt. 1. Folkevalgte uten frikjøp tilstås dekning av tapt arbeidsfortjeneste.

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
3. Folkevalgte med doble verv i overgangsperioden får godtgjørelsen som gir best uttelling fra enten
gammel eller ny kommune fram til sammenslåingstidspunktet.
4. Folkevalgte tilstås i tillegg møtegodtgjørelse og utgiftsdekning i den kommunen som ikke gir
hovedgodtgjørelse etter pkt. 1. Folkevalgte uten frikjøp tilstås dekning av tapt arbeidsfortjeneste.
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
1. Folkevalgte med doble verv i overgangsperioden får godtgjørelsen som gir best uttelling fra
enten gammel eller ny kommune fram til sammenslåingstidspunktet.
2. Folkevalgte tilstås i tillegg møtegodtgjørelse og utgiftsdekning i den kommunen som ikke gir
hovedgodtgjørelse etter pkt. 1. Folkevalgte uten frikjøp tilstås dekning av tapt
arbeidsfortjeneste.

PS 47/19 Eventuelt Formannskap 12.06.2019

Saksprotokoll i Formannskapet - 12.06.2019


Lokalisering nye Kristiansand – Familiens Hus på Nodeland
Repr. Berge (V) stilte spørsmål ved ressursgruppens anbefaling for lokalisering, Familiens Hus.
Repr. Kjær (SV) stilte spørsmål vedr transportbehov i forbindelse med Familiens Hus på Nodeland.
Ordfører Hilde og rådmann Kim H. Holum besvarte.



Repr. Berge (V) stilte spørsmål vedr oppfølging av bevilling til turstier i Søgne i 2018.
Kommunalsjef Tofte besvarte.



Repr. Terkelsen (FRP) stilte spørsmål vedr kommunedelplan for Borøya og omkringliggende øyer.
Kommunalsjef Tofte besvarte.



Kommunalsjef Tofte orienterte om en dom som falt i Tingretten forrige uke vedr en underleverandør
til kommunen som hugget trær inn på en eiendom som grenset til kommunens eiendom. Kommunen
ble frikjent og tilkjent saksomkostninger.



Kommunalsjef Tofte orienterte om status i arbeidet med kriterier for ATP prosjekter i perioden 20202023. Prosjekter skal spilles inn innen 1.juli 2019.

