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Saksframlegg
Godkjenning av protokoll fra møte 21.08.2019
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54/19

Utvalg
Formannskapet

Rådmannens forslag til vedtak:

Bakgrunn for saken:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 21.08.2019.

Vedlegg
1 Protokoll Formannskap 21.08.2019

Møtedato
11.09.2019

SØGNE
KOMMUNE
Møteprotokoll
Utvalg:
Formannskapet
Møtested: Søgne rådhus
Dato:
21.08.2019
Tid:
09:00
I forkant av ordinært møte i formannskapet ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling for Søgne
Industriselskap AS.
Planlagt befaring ble utsatt til neste møte.

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
Torfinn Kleivset
Medlem
Per Kjær
Medlem

Representerer
AP
AP
AP
V
FRP
H
KRF
SV

Forfall faste medlemmer:
Navn
Jack Andersen

Representerer
H

Funksjon
MEDL

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Oscar Lohne
Jack Andersen

Representerer
H

Repr. Løchen (H) fratrådte møtet kl 09:30. Vararepresentant Reisvoll (H) tiltrådte.
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kim Høyer Holum
Torkjell Tofte
Ola Frøysland

Stilling
Rådmann
Kommunalsjef teknisk
Enhetsleder eiendomsenheten

Av 9 medlemmer var 9 til stede inkludert møtende vararepresentanter.
Sakskartet datert 14.08.2019, oppdatert 16.08.2019, omfatter PS 48/19 – 53/19.
Ettersending av saker

Følgende saker ble ettersendt 16.08.2019
PS 52/19 Overdragelse av Langenes arbeidskirke
PS 53/19 Ekspropriasjon av grunn til idrettsanlegg på Tangvall – Gnr. 72, bnr. 51, 95 og 101 i Søgne.
Merknader til sakskart eller innkalling
Korreksjon: Innkalling til møte kl 09:00 gjelder Søgne Industriselskap AS, ikke Songvaar Vekst AS slik
det fremkommer på innkallingens forside.
Endring av saksliste
PS 52/19 ble behandlet etter PS 53/19.
PS 51/10 Eventuelt ble behandlet etter PS 52/19.

Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Søgne, 21.08.2019
Astrid M. Hilde (sign.)
Ordfører

Ada Elise Nygård (sign.)
Rådgiver

Saksnr

Innhold

PS 48/19

Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2019

PS 49/19

Referatsaker Formannskapet 21.08.2019

RS 12/19

Spørsmål om tolkning av inndelingsloven § 27 andre ledd

PS 50/19
PS 51/19

Økt innlån fra Husbanken - Søknad om ytterligere startlånmidler til
videretildeling
Eventuelt Formannskapet 21.08.2019

PS 52/19

Overdragelse av Langenes arbeidskirke

Ettersendt
16.08.2019

PS 53/19

Ekspropriasjon av grunn til idrettsanlegg på Tangvall - Gnr. 72, bnr.
51, 95 og 101 i Søgne

Ettersendt
16.08.2019

PS 48/19 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2019
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 12.06.2019.

Saksprotokoll i Formannskapet - 21.08.2019
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 12.06.2019.

PS 49/19 Referatsaker Formannskapet 21.08.2019
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 21.08.2019
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

RS 12/19 Spørsmål om tolkning av inndelingsloven § 27 andre ledd 2015/2720
PS 50/19 Økt innlån fra Husbanken - Søknad om ytterligere startlånmidler til
videretildeling
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune øker innlån fra Husbanken for videretildeling av startlån i 2019 fra kr. 20 000 000,(tjue millioner kroner) til kr. 30 000 000,- (tretti millioner kroner)

Saksprotokoll i Formannskapet - 21.08.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune øker innlån fra Husbanken for videretildeling av startlån i 2019 fra kr. 20 000 000,(tjue millioner kroner) til kr. 30 000 000,- (tretti millioner kroner)
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Søgne kommune øker innlån fra Husbanken for videretildeling av startlån i 2019 fra kr.
20 000 000,- (tjue millioner kroner) til kr. 30 000 000,- (tretti millioner kroner)

PS 51/19 Eventuelt Formannskapet 21.08.2019

Saksprotokoll i Formannskapet - 21.08.2019


Repr. Berge (V) stilte spørsmål vedr tilkomst på Monsøya.
Kommunalsjef Tofte besvarte.



Repr. Berge (V) stilte spørsmål vedr generalforsamling i Songvaar Vekst AS.
Ordfører besvarte.



Repr. Løchen (H) varslet et spørsmål vedr busslomme på Torvmoen tidligere i møtet.
Kommunalsjef Tofte besvarte.



Repr. Lohne (H) stilte spørsmål vedr reserve vannverket.
Kommunalsjef Tofte besvarte.



Repr. Lohne (H) stilte spørsmål om sykkelskur til sykkelparkeringen på Torvet.
Kommunalsjef Tofte besvarte.



Repr. Terkelsen (FRP) oppfordret administrasjonen til å tilrettelegge for at havna i Høllen kan
benyttes av ulike aktører som tilbyr skjærgårdsopplevelser eller lignende.
Administrasjonen fremmer en sak i neste møte.



Generalforsamling i Søgne industriselskap vedtok å løfte saken politisk. Da må saken behandles i
møtet, men ordfører Astrid Hilde er inhabil som styremedlem og fratrådte under behandlingen.
Varaordfører tiltrådte som møteleder. Det møtte ingen vara for Ordfører Hilde.
Varaordfører Terkelsen (FRP) fremmet følgende forslag:
I forbindelse med etableringen av Nye Kristiansand fra 01.01.2020 bør følgende tilføyelser gjøres i
KNAS sine vedtekter:
- I §3 inntas følgende etter siste setning: Ved etablering av ny kommune skal selskapet ha et særlig
fokus på nærings-interesser i tidligere Søgne og Songdalen kommuner.
- I §5 endres første setning til å lyde: Selskapets styre består av 7 medlemmer samt 0-7
varamedlemmer etter general-forsamlingens nærmere bestemmelse.
Ny andre setning bør lyde: Styret skal ha en balansert sammen-setning som representerer
næringsinteressene fra de ulike delene av kommunen.

Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
I forbindelse med etableringen av Nye Kristiansand fra 01.01.2020 bør følgende tilføyelser
gjøres i KNAS sine vedtekter:
- I §3 inntas følgende etter siste setning: Ved etablering av ny kommune skal selskapet ha et
særlig fokus på nærings-interesser i tidligere Søgne og Songdalen kommuner.
- I §5 endres første setning til å lyde: Selskapets styre består av 7 medlemmer samt 0-7
varamedlemmer etter general-forsamlingens nærmere bestemmelse.
Ny andre setning bør lyde: Styret skal ha en balansert sammen-setning som representerer
næringsinteressene fra de ulike delene av kommunen.



Kommunalsjef Tofte orienterte om gang- og sykkelvei i Salemsveien.



Rådmann Holum orienterte om en forhandlingssak.
Møtet ble lukket med hjemmel i Kommunelovens § 31.2 og 31.5, Off.l § 23 og § 13.

PS 52/19 Overdragelse av Langenes arbeidskirke
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune sender saken videre til Nye Kristiansand for vurdering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 21.08.2019
Behandling:
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Bakke (AP) med bakgrunn i Fvl § 6, 2. ledd, andre særegne
forhold, da hun sitter i kirkelig fellesråd.
Representanten ble erklært habil. Habilitetsspørsmålet i denne saken undersøkes nærmere før
behandling i kommunestyret.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune sender saken videre til Nye Kristiansand for vurdering.
Protokolltilførsel ved repr. Lohne (H):
Det bør vurderes å søke Opplysningsvesenets fond, tilknyttet Den norske kirke, om midler til å dekke
vedlikehold av kommunens kirkebygd.
Repr. Kleivset (KRF) fremmet forslag:
1. Det vises til overstående utredning av økonomiske forpliktelser for overdragelse av Langenes
arbeidskirke til Søgne sokn. Menighetsrådet/ fellesrådet slutter seg til kirkevergens forslag, med et
beregnet utgiftsnivå på 700 000 kr.
2. Søgne kommune aksepterer sitt økonomiske ansvar for drift og vedlikehold av Langenes arbeidskirke,
med et beregnet utgiftsnivå på 700 000 kr.
3. Under forutsetning av Søgne kommunes godkjenning, vil Søgne menighetsråd fellesråd søke om
overdragelse av Langenes arbeidskirke til Soknekirke.
4. Utgiftene innarbeides i budsjett for 2020, og saken oversendes til parallell behandling i nye
Kristiansand.
Votering
Forslag fra KRF ble satt opp mot rådmannens forslag.
Forslag fra KRF ble vedtatt med 8 (AP, V, H, KRF, SV) mot 1 (FRP) stemme.

Innstilling:
1. Det vises til overstående utredning av økonomiske forpliktelser for overdragelse av Langenes
arbeidskirke til Søgne sokn. Menighetsrådet/ fellesrådet slutter seg til kirkevergens forslag, med
et beregnet utgiftsnivå på 700 000 kr.
2. Søgne kommune aksepterer sitt økonomiske ansvar for drift og vedlikehold av Langenes
arbeidskirke, med et beregnet utgiftsnivå på 700 000 kr.
3. Under forutsetning av Søgne kommunes godkjenning, vil Søgne menighetsråd fellesråd søke om
overdragelse av Langenes arbeidskirke til Soknekirke.
4. Utgiftene innarbeides i budsjett for 2020, og saken oversendes til parallell behandling i nye
Kristiansand.

PS 53/19 Ekspropriasjon av grunn til idrettsanlegg på Tangvall - Gnr. 72, bnr.
51, 95 og 101 i Søgne
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 21.08.2019
Behandling:
Repr. Løchen (H) fratrådte møtet. Vararepresentant Reisvoll (H) tiltrådte møtet.
Kommunalsjef Tofte orienterte om status.
Møtet ble vedtatt lukket i to omganger med hjemmel i Kommuneloven § 31.2, Off.l.§ 13 jfr
Forvaltningsloven § 13, taushetsbelagte opplysninger. Partene ble gitt anledning til å være tilstede jf
forvaltningsloven § 18 jf § 19.
Møtet ble deretter lukket for partene med hjemmel i kommuneloven § 31.5 og Off.l. § 23, det
offentliges forhandlingsposisjon.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

Formannskapet tar saken til orientering.
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Formannskapet tar saken til orientering.

