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Befaring – Nybygg
Etter møtet var formannskapet på befaring til nybygg i Søgne kommune.
Faste medlemmer som møtte:
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V
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H
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Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Kim Høyer Holum
Rådmann
Habilitet


PS 79/19 Forvaltning av venteliste for kjøp av båtplasser i Søgne kommune
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr Løchen (H), repr. Berge (V), repr.Terkelsen (FRP) og
repr. Kleivset (KRF) ettersom de er eiere av båtplasser i andelslag i Søgne og regnes som part i
saken, jf. Fvl. § 6,1.ledd, punkt a.
Representantene ble enstemmig vedtatt inhabile og forlot møtet under behandling av saken. Det møtte
ingen vara. Saken ble behandlet med 5 representanter tilstede.

Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.
Søgne, 4.12.2019
Astrid M. Hilde (sign.)
Ordfører

Ada Elise Nygård (sign.)
Rådgiver

Saksnr
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PS 77/19 Godkjenning av protokoll fra møte 16.11.19, 31.10.19 og 26.11.19
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.

Saksprotokoll i Formannskapet - 04.12.2019
Behandling:
Ingen merknader.

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.

PS 78/19 HMS - rapportering pr 3.kvartal 2019
Rådmannens forslag til vedtak:
HMS – avviksrapportering 3.kvartal 2019 tas til orientering.

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 18.10.2019
Behandling:
Ingen merknad.

Vedtak:
AMU tar HMS – avviksrapportering pr. 3 kvartal 2019 til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 04.12.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
HMS – avviksrapportering 3.kvartal 2019 tas til orientering.
Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
HMS – avviksrapportering 3.kvartal 2019 tas til orientering.

PS 79/19 Forvaltning av venteliste for kjøp av båtplasser i Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Forvaltningen av venteliste for kjøp av båtplasser overføres til andelslagene i Søgne med virkning
fra 01.01.20

Saksprotokoll i Formannskapet - 04.12.2019
Behandling:
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr Løchen (H), repr. Berge (V), repr. Terkelsen (FRP) og repr.
Kleivset (KRF) ettersom de er eiere av båtplasser i andelslag i Søgne og regnes som part i saken, jf. Fvl. §
6,1.ledd, punkt a.
Representantene ble enstemmig vedtatt inhabile og forlot møtet under behandling av saken. Det møtte ingen
vara. Saken ble behandlet med 5 representanter tilstede.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

Forvaltningen av venteliste for kjøp av båtplasser overføres til andelslagene i Søgne med virkning
fra 01.01.20.
Repr. Bakke (AP) fremmet tilleggsforslag:
Ventelistene må fremdeles være offentlig tilgjengelig.
Votering
 Tilleggsforslag fra AP ble enstemmig vedtatt.
 Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Forvaltningen av venteliste for kjøp av båtplasser overføres til andelslagene i Søgne med
virkning fra 01.01.20.
Ventelistene må fremdeles være offentlig tilgjengelig.

PS 80/19 Klatreklubben - Søknad om refusjon av byggesaksgebyr jfr. sak
2019/1957
Rådmannens forslag til vedtak:
Byggesaksgebyr fra Arealenheten på kr. 13.941,- refunderes Søgne Klatreklubb.

Saksprotokoll i Formannskapet - 04.12.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

Byggesaksgebyr fra Arealenheten på kr. 13.941,- refunderes Søgne Klatreklubb.
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Byggesaksgebyr fra Arealenheten på kr. 13.941,- refunderes Søgne Klatreklubb.

PS 81/19 Godkjenning av endringer selskapsavtale Vest-Agdermuseet IKS
Rådmannens forslag til vedtak:
Tjenesteutvalget godkjenner endringene i selskapsavtalen til Vest-Agder-museet IKS.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 04.09.2019
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt:

Innstilling:
Tjenesteutvalget godkjenner endringene i selskapsavtalen til Vest-Agder-museet IKS.

Saksprotokoll i Formannskapet - 04.12.2019

Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra tjenesteutvalget:

Tjenesteutvalget godkjenner endringene i selskapsavtalen til Vest-Agder-museet IKS.
Votering
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Tjenesteutvalget godkjenner endringene i selskapsavtalen til Vest-Agder-museet IKS.

PS 82/19 Eventuelt Formannskap 04.12.2019

Saksprotokoll i Formannskapet - 04.12.2019


Overdragelse av kirkelige eiendommer.
Orientering v/ Rådgiver Jahn Arild Stray.
Protokolltilførsel
Eiendommer overdras til kirken. Parkeringsareal med tilhørende tomt holdes utenfor.



Informasjon fra Søgne industriselskap vedr regulering av Høllen Vest industriområde
Orientering v/ rådgiver Jahn Arild Stray.



Parkeringsløsning på Tangvall
Informasjon v/ rådmann Kim Høyer Holum
Ordfører Hilde (AP) fremmet forslag:
Rådmannen gis fullmakt til å overdra tomt til parkeringskjeller i det omfang det ansees nødvendig.
Votering:
Forslag fra AP ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Rådmannen gis fullmakt til å overdra tomt til parkeringskjeller i det omfang det ansees
nødvendig.



Repr. Løchen (H) stilte spørsmål vedr støyproblematikk i forbindelse med bygging av E 39.



Repr. Andersen (H) stilte spørsmål vedr status når det gjelder kommunebrygge på Tånevig.
Repr. Andersen (H) fremmet forslag:
Prosessen med avhending og etablering av ny kommunebrygge vest i Søgne videreføres i ny
kommune.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Prosessen med avhending og etablering av ny kommunebrygge vest i Søgne videreføres i ny
kommune.



Informasjon om julemiddag 19. desember v/ Ordfører Hilde (AP).



Informasjon om befaring direkte etter dagens møte v/ rådmann Kim Høyer Holum.

PS 83/19 Anskaffelse av tomt til videregående skole på Tangvall
Saksprotokoll i Formannskapet - 04.12.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner avtalen mellom Vest-Agder fylkeskommune og Søgne
kommune om anskaffelse av tomt og leie av kroppsøvingslokaler.
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Formannskapet godkjenner avtalen mellom Vest-Agder fylkeskommune og Søgne
kommune om anskaffelse av tomt og leie av kroppsøvingslokaler.

