Søgne kommune

Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

033
2015/2720 -51218/2019
Ada Elise Q. Nygård
29.11.2019

Saksframlegg
Godkjenning av protokoll fra møte 16.11.19, 31.10.19 og 26.11.19
Utv.saksnr
77/19

Utvalg
Formannskapet

Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 16.11.2019.
Formannskapet godkjenner protokoll fra ekstraordinært møte 31.10.2019.
Formannskapet godkjenner protokoll fra ekstraordinært møte 26.11.2019.

Vedlegg
1 Protokoll F 16.10.2019
2 Protokoll F 31.10.2019
3 Protokoll F 26.11.2019

Møtedato
04.12.2019

SØGNE
KOMMUNE
Møteprotokoll
Utvalg:
Formannskapet
Møtested: Søgne rådhus
Dato:
16.10.2019
Tid:
09:00
Møtet startet med følgende orienteringer fra kl 09:00:

Nye Veier AS orienterte om ny E39 Kristiansand - Mandal.

Songvaar Vekst AS orienterte om samarbeidsprosjekt – Vekstbedrifter i ny kommune.
Behandling av ordinære saker startet kl 10:25.

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Astrid Margrethe Hilde
Ordfører
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
V
FRP
H
H
KRF
SV

Forfall faste medlemmer:
Navn
Bjørn Egeli

Representerer
AP

Funksjon
MEDL

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Heidi Johansen
Bjørn Egeli

Representerer
AP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Kim Høyer Holum
Rådmann
Av 9 medlemmer var 9 til stede inkludert møtende vararepresentanter.
Sakskartet datert 09.10.2019 omfatter PS 64/19 – 71/19.
For øvrig ingen merknader til innkalling eller sakskart.

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

Søgne, 16.10.2019

Astrid M. Hilde (sign.)
Ordfører

Ada Elise Nygård (sign.)
Rådgiver

Saksnr

Innhold

PS 64/19

Godkjenning av protokoll fra møte 11.09.2019

PS 65/19

Referatsaker Formannskap 16.10.2019

RS 14/19

kjøp av GB 72/51 - Tangvallveien 50 - makebytte med del av GB
72/187

PS 66/19

HMS - rappotering pr 2.kvartal 2019

PS 67/19

2. Tertialrapport 2019

PS 68/19

Fondsplasserte legater og gaver knyttet til omsorgssektoren

PS 69/19

Saksframlegg - endring av vedtak av kommuneplanens arealdel Søgne kommune

PS 70/19

Ekspropriasjon av grunn til idrettsanlegg på Tangvall - Gnr 72 Bnr. 95
og 101 i Søgne kommune

PS 71/19

Eventuelt Formannskap 16.10.2019

PS 64/19 Godkjenning av protokoll fra møte 11.09.2019
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 11.09.2019.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.10.2019
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 11.09.2019.

PS 65/19 Referatsaker Formannskap 16.10.2019
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.10.2019
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

RS 14/19 kjøp av GB 72/51 - Tangvallveien 50 - makebytte med del av GB 72/187
2019/395
PS 66/19 HMS - rappotering pr 2.kvartal 2019
Rådmannens forslag til vedtak:
HMS – rapportering 2.kvartal 2019 tas til orientering.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 08.10.2019
Behandling:
Saksbehandler Lena Marie Hansen svarte på spørsmål fra utvalget.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
HMS – rapportering 2.kvartal 2019 tas til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.10.2019
Behandling:
Kort orientering vedr sykefraværstall, ved rådmann Kim H. Holum.
Til behandling forelå innstilling fra administrasjonsutvalget:
HMS – rapportering 2.kvartal 2019 tas til orientering.
Votering:
Innstilling fra administrasjonsutvalget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
HMS – rapportering 2.kvartal 2019 tas til orientering.

PS 67/19 2. tertialrapport 2019
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar 2. tertialrapport 2019 til orientering med følgende endringer i budsjettet:
1. Nye prognoser per 2. tertial tilsier at premieavviket reduseres fra 12,95 mill. kroner til 8,72
mill. kroner i 2019. Premieavviket justeres til 8,72 mill. kroner.
2. Budsjettrammen til enhet for livsmestring økes med 1 mill. kroner i 2019 som følge av
kommunestyrevedtak i PS 76/19. Inndekning skjer ved bruk av disposisjonsfondet.
3. 2,3 mill. kroner som ble avsatt til budsjettpost felles skole i 1. tertial, fordeles til skolene slik
som fremlagt i saksframlegget.
4. Investeringsbudsjettet endres slik som fremlagt i saksframlegget.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 09.10.2019
Behandling:
Økonomisjef Børre Andreassen orienterte og svarte på spørsmål i forkant av behandlingen.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret tar 2. tertialrapport 2019 til orientering med følgende endringer i budsjettet:

1. Nye prognoser per 2. tertial tilsier at premieavviket reduseres fra 12,95 mill. kroner til
8,72 mill. kroner i 2019. Premieavviket justeres til 8,72 mill. kroner.
2. Budsjettrammen til enhet for livsmestring økes med 1 mill. kroner i 2019 som følge av
kommunestyrevedtak i PS 76/19. Inndekning skjer ved bruk av disposisjonsfondet.
3. 2,3 mill. kroner som ble avsatt til budsjettpost felles skole i 1. tertial, fordeles til skolene
slik som fremlagt i saksframlegget.
4. Investeringsbudsjettet endres slik som fremlagt i saksframlegget.
Tjenesteutvalget fattet enstemmig vedtak.
Innstilling:
Tjenesteutvalget tar 2. tertialrapport 2019 med endringer til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.10.2019
Behandling:
Økonomisjef Børre Andreassen orienterte.
Til behandling forelå innstilling fra tjenesteutvalget:
Tjenesteutvalget tar 2. tertialrapport 2019 med endringer til orientering.
Innstilling fra tjenesteutvalget er i tråd med rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret tar 2. tertialrapport 2019 til orientering med følgende endringer i budsjettet:
5. Nye prognoser per 2. tertial tilsier at premieavviket reduseres fra 12,95 mill. kroner til 8,72
mill. kroner i 2019. Premieavviket justeres til 8,72 mill. kroner.
6. Budsjettrammen til enhet for livsmestring økes med 1 mill. kroner i 2019 som følge av
kommunestyrevedtak i PS 76/19. Inndekning skjer ved bruk av disposisjonsfondet.
7. 2,3 mill. kroner som ble avsatt til budsjettpost felles skole i 1. tertial, fordeles til skolene slik
som fremlagt i saksframlegget.
8. Investeringsbudsjettet endres slik som fremlagt i saksframlegget.

Votering:
Innstilling fra tjenesteutvalget er i tråd med rådmannens forslag til vedtak.
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet tar 2. tertialrapport 2019 til orientering med følgende endringer i budsjettet:

1. Nye prognoser per 2. tertial tilsier at premieavviket reduseres fra 12,95 mill. kroner til
8,72 mill. kroner i 2019. Premieavviket justeres til 8,72 mill. kroner.
2. Budsjettrammen til enhet for livsmestring økes med 1 mill. kroner i 2019 som følge av
kommunestyrevedtak i PS 76/19. Inndekning skjer ved bruk av disposisjonsfondet.
3. 2,3 mill. kroner som ble avsatt til budsjettpost felles skole i 1. tertial, fordeles til skolene
slik som fremlagt i saksframlegget.
4. Investeringsbudsjettet endres slik som fremlagt i saksframlegget.

PS 68/19 Fondsplasserte legater og gaver knyttet til omsorgssektoren
Rådmannens forslag til vedtak:
Fondsmidlene forbeholdes og øremerkes til trivsels- og aktivitetsrettede tiltak i de omsorgstjenester
som geografisk tilhører Søgne kommune pr 2019.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 24.09.2019
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak:
Fondsmidlene forbeholdes og øremerkes til trivsels- og aktivitetsrettede tiltak i de omsorgstjenester
som geografisk tilhører Søgne kommune pr 2019.
Votering: Enstemmig

Innstilling:
Fondsmidlene forbeholdes og øremerkes til trivsels- og aktivitetsrettede tiltak i de
omsorgstjenester som geografisk tilhører Søgne kommune pr 2019.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.10.2019
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra tjenesteutvalget:

Fondsmidlene forbeholdes og øremerkes til trivsels- og aktivitetsrettede tiltak i de omsorgstjenester
som geografisk tilhører Søgne kommune pr 2019.
Da Søgne nå opphører å være egen kommune, vurderes hvorvidt Hübert legat kan avvikles innenfor
legatets formål og beholdes i Søgne.
Ordfører Hilde (AP) fremmet endringsforslag tilsvarende rådmannens forslag:
Fondsmidlene forbeholdes og øremerkes til trivsels- og aktivitetsrettede tiltak i de omsorgstjenester
som geografisk tilhører Søgne kommune pr 2019.

Votering:
Aps forslag ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Fondsmidlene forbeholdes og øremerkes til trivsels- og aktivitetsrettede tiltak i de
omsorgstjenester som geografisk tilhører Søgne kommune pr 2019.

PS 69/19 Saksframlegg - endring av vedtak av kommuneplanens arealdel - Søgne
kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Plankart, bestemmelser og planbeskrivelse for kommuneplanens arealdel for Søgne kommune
justeres i tråd med følgende endringer:
1. Avgrensningen av framtidig boligområde på Hamreheia justeres i tråd med avgrensningen
vist i saksframlegget.
2. Byggeområdet for næring på Bringeheia/Toftelandslier tas ut av planen og avsettes til LNFformål i påvente av ny vurdering av arealene ved utarbeidelse av kommuneplanens arealdel
for Kristiansand.
3. Bestemmelsesområde #1 og #2 (område unntatt rettsvirkning) tas ut av planen.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.10.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

Plankart, bestemmelser og planbeskrivelse for kommuneplanens arealdel for Søgne kommune
justeres i tråd med følgende endringer:
4. Avgrensningen av framtidig boligområde på Hamreheia justeres i tråd med avgrensningen
vist i saksframlegget.
5. Byggeområdet for næring på Bringeheia/Toftelandslier tas ut av planen og avsettes til LNFformål i påvente av ny vurdering av arealene ved utarbeidelse av kommuneplanens arealdel
for Kristiansand.
6. Bestemmelsesområde #1 og #2 (område unntatt rettsvirkning) tas ut av planen.
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Plankart, bestemmelser og planbeskrivelse for kommuneplanens arealdel for Søgne kommune
justeres i tråd med følgende endringer:
1. Avgrensningen av framtidig boligområde på Hamreheia justeres i tråd med
avgrensningen vist i saksframlegget.
2. Byggeområdet for næring på Bringeheia/Toftelandslier tas ut av planen og avsettes til
LNF-formål i påvente av ny vurdering av arealene ved utarbeidelse av
kommuneplanens arealdel for Kristiansand.
3. Bestemmelsesområde #1 og #2 (område unntatt rettsvirkning) tas ut av planen.

PS 70/19 Ekspropriasjon av grunn til idrettsanlegg på Tangvall - Gnr 72 Bnr. 95
og 101 i Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:
Til gjennomføring av detaljregulering for skolesenter og idrettsanlegg på Tangvall vedtar
kommunestyret å ekspropriere grunn til idrettsanlegg på Tangvall - Gnr 72 Bnr. 95 og 101 i
Søgne kommune.
Kommunen søker fylkesmannen om tillatelse til forhåndstiltredelse.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.10.2019
Behandling:
Advokat Svein Farbrot fra Advokatfirma Tofte orienterte.
Møtet ble vurdert lukket jf. Kommunelovens § 11-5 jf off.l § 13, og fvl.l § 13

Møtet ble vedtatt lukket med hjemmel i Kommuneloven § 11-5, 3. ledd, Off.l.§ 13 jfr Forvaltningsloven §
13, taushetsbelagte opplysninger. Partene ble gitt anledning til å være tilstede jf forvaltningsloven § 18 jf
§ 19.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:
Til gjennomføring av detaljregulering for skolesenter og idrettsanlegg på Tangvall vedtar kommunestyret å
ekspropriere grunn til idrettsanlegg på Tangvall - Gnr 72 Bnr. 95 og 101 i Søgne kommune.
Kommunen søker fylkesmannen om tillatelse til forhåndstiltredelse.
Ordfører Hilde (AP) fremmet fellesforslag:
Saken utsettes til ekstraordinært formannskapsmøte 31.10.2019 i påvente av frivillige forhandlinger.
Votering:
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes til ekstraordinært formannskapsmøte 31.10.2019 i påvente av frivillige forhandlinger.

PS 71/19 Eventuelt Formannskap 16.10.2019

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.10.2019
Repr. Bakke (AP) stilte spørsmål vedr tilgang til Helsehuset i forbindelse med kveldsåpent legekontor.
Administrasjonen følger opp.
Repr. Kjær (SV) stilte spørsmål ved fremdriften i prosjekt Hummerreservat.
Saksbehandler Steinar Sunde besvarte.
Repr. Andersen (H) stilte spørsmål ved mulig navnendring for stedsnavnet Lohne.
Enhetsleder Terje Nuland besvarte.
Kommunalsjef oppvekst Jon Wergeland orienterte om samarbeid med Søgne fotballklubb i forbindelse med
nytt skolesenter/ idrettsanlegg.
Saken tas opp i ekstraordinært formannskapsmøte 31.10.2019.
Ordfører Hilde (AP) stilte spørsmål ved status ift. politisk behandling av nytt skolesenter i fylkeskommunen.
Rådmann Kim Høyer Holum orienterte.

SØGNE
KOMMUNE
Møteprotokoll
Utvalg:
Formannskapet
Møtested: Søgne rådhus - Ekstraordinært møte
Dato:
31.10.2019
Tid:
15:30
Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Astrid Margrethe Hilde
Ordfører
Bjørn Egeli
Medlem
Aslaug Bakke
Medlem
Arild Ernst Berge
Medlem
Egel Terkelsen
Varaordfører
Jack Andersen
Medlem
Torfinn Kleivset
Medlem
Per Kjær
Medlem

Representerer
AP
AP
AP
V
FRP
H
KRF
SV

Forfall faste medlemmer:
Navn
Tom Løchen

Representerer
H

Funksjon
MEDL

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Oscar Lohne
Tom Løchen

Representerer
H

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Kim Høyer Holum
Rådmann
Av 9 medlemmer var 9 til stede inkludert møtende vararepresentanter.
Sakskartet datert 24.10.2019 omfatter PS 72/19 – 74/19.
For øvrig ingen merknader til innkalling eller sakskart.

Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.
Søgne, 31.10.2019

Astrid M. Hilde (sign.)
Ordfører

Ada Elise Nygård (sign.)
Rådgiver

Saksnr

Innhold

PS 72/19

Ekspropriasjon av grunn til idrettsanlegg på Tangvall - Gnr 72 Bnr. 95
og 101 i Søgne kommune

PS 73/19

Krav om dekning av saksomkostninger

U.off.

X

PS 72/19 Ekspropriasjon av grunn til idrettsanlegg på Tangvall - Gnr 72 Bnr. 95
og 101 i Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:
Til gjennomføring av detaljregulering for skolesenter og idrettsanlegg på Tangvall vedtar
kommunestyret å ekspropriere grunn til idrettsanlegg på Tangvall - Gnr 72 Bnr. 95 og 101 i
Søgne kommune.
Kommunen søker fylkesmannen om tillatelse til forhåndstiltredelse.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.10.2019
Behandling:
Advokat Svein Farbrot fra Advokatfirma Tofte orienterte.
Møtet ble vurdert lukket jf. Kommunelovens § 11-5 jf off.l § 13, og fvl.l § 13

Møtet ble vedtatt lukket med hjemmel i Kommuneloven § 11-5, 3. ledd, Off.l.§ 13 jfr Forvaltningsloven §
13, taushetsbelagte opplysninger. Partene ble gitt anledning til å være tilstede jf forvaltningsloven § 18 jf
§ 19.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:
Til gjennomføring av detaljregulering for skolesenter og idrettsanlegg på Tangvall vedtar kommunestyret å
ekspropriere grunn til idrettsanlegg på Tangvall - Gnr 72 Bnr. 95 og 101 i Søgne kommune.
Kommunen søker fylkesmannen om tillatelse til forhåndstiltredelse.
Ordfører Hilde (AP) fremmet fellesforslag:
Saken utsettes til ekstraordinært formannskapsmøte 31.10.2019 i påvente av frivillige forhandlinger.
Votering:
Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes til ekstraordinært formannskapsmøte 31.10.2019 i påvente av frivillige forhandlinger.

Saksprotokoll i Formannskapet - 31.10.2019
Behandling:
Møtet ble enstemmig vedtatt lukket jf. Kommunelovens § 11-5, 3. ledd jf Off.l. § 23, det offentliges
forhandlingsposisjon.
Deler av protokollen er midlertidig unntatt offentlighet jf. Off.l. § 5 jf Off.l.§ 23 Offentliges
forhandlingsposisjon.

Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:
Til gjennomføring av detaljregulering for skolesenter og idrettsanlegg på Tangvall vedtar kommunestyret å
ekspropriere grunn til idrettsanlegg på Tangvall - Gnr 72 Bnr. 95 og 101 i Søgne kommune.
Kommunen søker fylkesmannen om tillatelse til forhåndstiltredelse.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet forslag:
Kommunestyret ber rådmannen om å foreta nødvendige reguleringsmessige endringer av skolesenter/
idrettsanlegg slik at Gnr 72 bnr 95 og 101 blir liggende slik de er i dag for å sikre at ekspropriering unngås.
Ordfører Hilde (AP) fremmet forslag:
Ekspropriasjonssaken utsettes i påvente av forhandlinger.
Votering:
I åpent møte ble det votert over forslag fra FRP og AP.
Forslag fra AP ble vedtatt med 9 mot 1 (FRP) stemmer.

Vedtak:
Ekspropriasjonssaken utsettes i påvente av forhandlinger.

PS 73/19 Krav om dekning av saksomkostninger
PS 74/19 Eventuelt Formannskap 31.10.2019

Saksprotokoll i Formannskapet - 31.10.2019
Rådmann Kim Høyer Holum orientering om samarbeid med Søgne fotballklubb i forbindelse med nytt
skolesenter/ idrettsanlegg,
Repr. Andersen (H) stilte spørsmål om status når det gjelder avtale med fylkeskommunen ift nytt skolesenter.
Rådmann Kim Høyer Holum besvarte. Saken følges opp i neste møte.
Repr. Andersen (H) stilte spørsmål ved kommunebrygge vest i Søgne.
Spørsmålet besvares i neste møte.

SØGNE
KOMMUNE
Møteprotokoll
Utvalg:
Formannskapet
Møtested: Søgne rådhus - Ekstraordinært møte
Dato:
26.11.2019
Tid:
17:00
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
Per Kjær
Medlem

Representerer
AP
AP
AP
V
FRP
H
H
SV

Forfall faste medlemmer:
Navn
Torfinn Kleivset

Representerer
KRF

Funksjon
Medlem

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Allan Elle
Torfinn Kleivset

Representerer
KRF

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Kim Høyer Holum
Rådmann

Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.
Søgne, 26.11.2019
Astrid M. Hilde (sign)
Ordfører

Ada Elise Nygård (sign)
Rådgiver

Saksnr

Innhold

U.off.

PS 75/19

Oppnevnelse av forhandlingsutvalg

Vedlegg
UO jf.

Off.l. § 23

PS 75/19 Oppnevnelse av forhandlingsutvalg
Saksprotokoll i Formannskapet - 26.11.2019
Behandling:
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet forslag:
Som forhandlingsutvalg velges ordfører, varaordfører og opposisjonsleder.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet tilleggsforslag:
Rådmann Kim Høyer Holum deltar også i forhandlingsutvalget.
Repr. Egeli (AP) fremmet forslag:
Som forhandlingsutvalg velges en fra Høyre, Arild Berge og ordfører.
Repr. Berge (V) ønsket ikke å bli valgt.
Møtet ble vedtatt lukket med 8 (AP, V, H, KRF, SV) mot 1 (FRP) stemmer, med hjemmel i Kommuneloven §
11.5, 3. ledd bokstav b jf fv.l § 13 og Off.l. § 23
Votering:
Forslag fra FRP ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra FRP ble ikke votert over.

Vedtak:
Som forhandlingsutvalg velges ordfører, varaordfører og opposisjonsleder.

