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Av 27 representanter var 27 til stede inkludert møtende vararepresentanter. Møtet ble annonsert i
Fædrelandsvennen 28.10.13. Sakskartet datert 21.10.13, omfattet PS 80/13-PS 93/13. Sak PS 86/13
ble ikke behandlet, da formannskapet i møte 23.10.13 sendte saken tilbake til administrasjonen.
Vedlegg manglet i RS 15/13 og RS 17/13 og referatsakene behandles i neste møte. Forøvrig ingen
merknader til innkalling eller sakskart.
Endring i rekkefølge av behandling av saker.
 PS 87/13 Ferdigstilling og utbygging av 5. avdeling Sjøstjerna barnehage behandlet etter PS
92/13.
Habilitet
 PS 84/13 Fastsetting av satser for finansiering av private barnehager i 2013 og PS 87/13
Ferdigstilling og utbygging av 5. avdeling Sjøstjerna barnehage: Repr. Alver (H) erklært
inhabil da hun er styrer i privat barnehage
Interpellasjoner
I forkant av behandlingen av oppsatte saker ble følgende interpellasjoner besvart:
Representant Christian Eikeland (FRP) - Statlig finansiering av eldreomsorgen
Landet har omsider fått en ny Regjering. I Regjeringserklæringen til Høyre/FrP regjeringen står det
følgende: - ”Regjeringen skal ta initiativ til en forsøksordning med statlig finansiering for
eldreomsorgen, som kommunene kan søke på. Forsøksordningen skal inkludere et begrenset antall
kommuner, vare over tid og evalueres”
Foreløpig er det mye uvisst hvordan et slikt pilotprosjekt vil utformes, men intensjonen med at det er
et forsøksprosjekt, og at Staten i en eller annen form vil overta finansieringsansvaret synes å være
tydelig.
Søgne Fremskrittsparti fremmer ikke denne interpellasjonen for at man skal binde seg opp til en
ordning, eller at man skal si bastant ja til å søke før man i det hele tatt vet hvordan opplegget med
forsøket blir, men vi fremmer denne interpellasjonen med håp om at ordfører og Søgne kommune
allerede kan signalisere at dette er interessant å vurdere, samt være tidlig ute den dagen
departementet vil komme med invitasjon til forsøket. Vi håper også at Søgne kan signalisere at det
også er ønskelig med flere av kommunene i Knutepunkt Sørlandet i forsøket.
Vi fremmer også interpellasjonen med bakgrunn av at det i den samme søknaden, eventuelt kan
vurderes ”fritt sykehjemsvalg” på kryss av kommunegrensene.
Vi vil derfor fremme følgende spørsmål til ordfører:
1. Synes ordføreren den er en interessant tanke, om at Søgne kommune kan være en slik
forsøkskommune i et pilotprosjekt med statlig finansiering av eldreomsorgen.

2. Vil ordfører gi de nødvendige instrukser på at en sak settes på dagsorden til politisk
behandling etter at departementet har sendt invitasjon til kommunene om deltakelse,
med tanke på å være tidlig ute med en eventuell søknad.
3. Vil ordfører sammen med administrasjonen jobbe for at også andre kommuner i
knutepunkt Sørlandet kan delta i en felles søknad, der det også vurderes om det kan
innføres fritt sykehjemsvalg på tvers av kommunegrensene?
Ordfører Åse Severinsen (H) svarte:
I Politisk plattform for regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet heter det i kapittel 9.- Helse
og omsorg, i avsnittet «Omsorg for eldre og pleietrengende» at
«Regjeringen vil at staten skal ta et større økonomisk ansvar for å sikre at kommunene bygger ut
tilstrekkelig kapasitet og kvalitet i eldreomsorgen.»
Videre heter i samme avsnitt i kulepunkt 10.side 42følgende:
Regjeringen vil «Ta initiativ til en forsøksordning med statlig finansiering for eldreomsorgen, som
kommunene kan søke på. Forsøksordningen skal inkludere et begrenset antall kommuner, vare over
tid og evalueres.»
For ordfører er det viktig at vi etter hvert får en konkretisering av hva som er forsøksordningens
intensjoner og innhold, slik at vi i Søgne kommune kan foreta en solid faglig og økonomisk vurdering
av ordningen, og på den bakgrunn avgjøre om det vil være hensiktsmessig for kommunen å søke om
å bli med i forsøksordningen.
Ordfører vil bidra til at saken settes på dagsorden, og at eventuell sak blir framlagt for rette utvalg.
Ordfører ser det som naturlig at «forsøksordningen» blir drøftet i Knutepunkt Sørlandet, og at en
eventuelt på et faglig grunnlag blir enige om en felles søknad om å bli med i forsøksordningen.
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Åse R. Severinsen
Ordfører

Camilla Erland Aarnes
Rådgiver
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PS 80/13 Godkjenning av protokoll fra møte 29.08.13
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 29.08.13.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 31.10.2013
Behandling:
Ingen merknader

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 29.08.13.

PS 81/13 Referatsaker 31.10.13
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 31.10.2013
Behandling:
Vedlegg manglet i RS 15/13 og RS 17/13 og behandles i neste møte. For øvrig ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene forøvrig til orientering.

RS 13/13 Publisering av møtedokumenter og protokoller for innbyggere og
presse. 2005/2825
RS 14/13 Fylkesmannen opprettholder kommunestyrets vedtak - klage over
vedtatt detaljregulering for busslomme på Torvmoen 2011/1433
RS 15/13 Valg av korridor for ny motorvei gjennom Søgne - Innspill fra
beboerne på Klepland 2013/2784
RS 16/13 Innspill fra Naturvernforbundet i Vest-Agder til planene om ny 4feltsvei - Søgne - Vigeland 2013/2647
RS 17/13 Nyhetsbrev for Agder-eierne i Agder Energi 2006/540
PS 82/13 Etterlevelse av lov og forskrift om offentlige anskaffelser i Søgne
kommune

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak:
Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Etterlevelse av lov og forskrift om offentlige
anskaffelser i Søgne kommune» til etterretning og ber rådmannen gi kontrollutvalget tilbakemelding
innen 31.01.2014 om hvordan anbefalingene blir fulgt opp.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 31.10.2013
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Etterlevelse av lov og forskrift om offentlige
anskaffelser i Søgne kommune» til etterretning og ber rådmannen gi kontrollutvalget tilbakemelding
innen 31.01.2014 om hvordan anbefalingene blir fulgt opp.

PS 83/13 Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 2013
Rådmannens forslag til vedtak:
Rapporten om Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 2013 tas til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.10.2013
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Rapporten om Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 2013 tas til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 31.10.2013
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Rapporten om Søgne kommunes finansforvaltning per andre tertial 2013 tas til orientering.

PS 84/13 Fastsetting av satser for finansiering av private barnehager i 2013
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar følgende satser for tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene i 2013:

Nasjonale satser
Ordinære barnehager,
små barn (drift)
Ordinære barnehager,
store barn (drift)
Ordinære barnehager, kapital
Familiebarnehager,
små barn (drift)
Familiebarnehager,
store barn (drift)
Familiebarnehager, kapital

181 000

Søgne kommune
(oppdaterte satser)
183 768

88 000

89 236

7 500
142 700

7 500
142 700

109 000

109 000

11 600

11 600

Satsene er beregnet ut fra at de ikke-kommunale barnehagene barnehagene kompenseres fullt ut for
kostnadene i de kommunale barnehagene. De faktiske tilskuddene beregnes i tråd med
opptrappingsplanen, slik at det utbetales 93,67% i 2013.
2. Bevilgningen til tilskudd til private barnehager økes med 3,3 mill. kroner i budsjettet for 2013.
Økningen dekkes inn ved å redusere budsjettet til «Øvrig ansvar sentraladministrasjon»
tilsvarende.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.08.2013
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
1. Kommunestyret vedtar følgende satser for tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene i 2013:
Nasjonale satser
Ordinære barnehager,
små barn (drift)
Ordinære barnehager,
store barn (drift)
Ordinære barnehager, kapital
Familiebarnehager,
små barn (drift)
Familiebarnehager,
store barn (drift)
Familiebarnehager, kapital

181 000

Søgne kommune
(oppdaterte satser)
183 768

88 000

89 236

7 500
142 700

7 500
142 700

109 000

109 000

11 600

11 600

Satsene er beregnet ut fra at de ikke-kommunale barnehagene barnehagene kompenseres fullt ut for
kostnadene i de kommunale barnehagene. De faktiske tilskuddene beregnes i tråd med
opptrappingsplanen, slik at det utbetales 93,67% i 2013.
2. Bevilgningen til tilskudd til private barnehager økes med 3,3 mill. kroner i budsjettet for 2013.
Økningen dekkes inn ved å redusere budsjettet til «Øvrig ansvar sentraladministrasjon»
tilsvarende.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 31.10.2013
Behandling:
Repr. Alver (H) stilte spørsmål ved sin habilitet da hun er styrer i en privat barnehage. Representanten
fratrådte møtet under habilitetsvurderingen, og ble enstemmig erklært inhabil. Ingen vara møtte for
representanten. 26 representant til stede under behandlingen.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar følgende satser for tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene i 2013:
Nasjonale satser
Ordinære barnehager,
små barn (drift)
Ordinære barnehager,
store barn (drift)
Ordinære barnehager, kapital
Familiebarnehager,
små barn (drift)
Familiebarnehager,
store barn (drift)
Familiebarnehager, kapital

181 000

Søgne kommune
(oppdaterte satser)
183 768

88 000

89 236

7 500
142 700

7 500
142 700

109 000

109 000

11 600

11 600

Satsene er beregnet ut fra at de ikke-kommunale barnehagene barnehagene kompenseres fullt ut for
kostnadene i de kommunale barnehagene. De faktiske tilskuddene beregnes i tråd med
opptrappingsplanen, slik at det utbetales 93,67% i 2013.
2. Bevilgningen til tilskudd til private barnehager økes med 3,3 mill. kroner i budsjettet for 2013.
Økningen dekkes inn ved å redusere budsjettet til «Øvrig ansvar sentraladministrasjon»
tilsvarende.

PS 85/13 Tertialrapport for Søgne kommune - Andre tertial
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Tertialrapporten for driftsbudsjettet tas til orientering.
2. Endringer i investeringsbudsjettet og finansiering vedtas i tråd med tabell i saksframlegget.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 9.10.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Ingen merknad.
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling:
3. Tertialrapporten for driftsbudsjettet tas til orientering.
4. Endringer i investeringsbudsjettet og finansiering vedtas i tråd med tabell i saksframlegget.

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.10.2013
Behandling:
I forkant av behandlingen var det en kort orientering ved økonomisjef Ståle Øverland.
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
5. Tertialrapporten for driftsbudsjettet tas til orientering.
6. Endringer i investeringsbudsjettet og finansiering vedtas i tråd med tabell i saksframlegget.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 31.10.2013
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
7. Tertialrapporten for driftsbudsjettet tas til orientering.
8. Endringer i investeringsbudsjettet og finansiering vedtas i tråd med tabell i saksframlegget.

PS 86/13 Gebyrer 2014 - Vann, avløp, renovasjon, slam, parkering, veg, havn
mm
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
1. Tilknytningsgebyr for vann for 2014 kr. 15.000 (uendret)
2. Tilknytningsgebyr for avløp for 2014 kr. 15.000 (uendret).
3. Årsgebyr vannforsyning: abonnementsgebyr kr. 904 og forbruksgebyret kr. 5,54 pr m3 (økes
med kr. 562,- med måler og 170 m3 i årlig forbruk ift 2013).
4. Årsgebyr avløp: abonnementsgebyr kr. 1.983 og forbruksgebyret 12,31 kr. pr m3.
(årsgebyr økes med kr. 600,- med måler og 170 m3 i årlig vannforbruk ift. 2013)
5. ”Normalt” renovasjonsgebyr er fra Avfall Sør foreslått til kr. 3.136 (økes med kr. 149,- for
vanlige 120 liters dunker ift 2013). Gebyrer for renovasjonstjenester fastsettes med
utgangspunkt i vedlegg 1.
6. Gebyr for hytterenovasjon økes med 5 % til kr. 1.261,50
7. Slamrenovasjon: Gebyrer etter tabell 1 i saksframlegget.
8. Andre gebyrer tilknyttet vann, avløp:
 Gebyr for ikke å ha installert vannmåler: kr 100/måned (uendret)
 Målerleie tom 25 mm: kr 150 (uendret)
 Målerleie 26-50 mm: kr 200 (uendret)
 Målerleie 51-150 mm: ”leiepris etter avtale” (uendret)




Oppmøte/stengning/plombering: kr 550 (uendret)
Erstatning ødelagt måler (tom. 25 mm) pga. frostskade mv.: kr 300 + gebyr for
oppmøte dvs. kr. 850 til sammen (uendret)
 Brudd på hagevanningsrestriksjon: kr 500 (uendret)
 Åpning/stenging av vannledninger for entreprenører/rørlegger: 1.700 (uendret)
 Anleggstilskudd økes med 3 % til kr. 28.221,- (endret)
9. Investeringer i 2014 innen for vann settes til 3.175.000 (Hovedplan vann)
10. Investeringer i 2014 innen for avløp settes til 5.630.000 (Hovedplan avløp)
11. Parkeringsavgift i Høllen:
 Timeavgift kr. 15 inkl. mva (uendret)
12. Gebyr for sesongleien og vinterfortøyning i den kommunale småbåthavna økes med 2 %.
Priser vedr. vinteropplagsplass, sommeropplag, vakthold tilpasses den enhver tid gjeldende
prisliste for medlemmer i Høllen og Solta AL. Kommunale priser blir som følger:










Sesongleie 3,0 meter – 8.426,Sesongleie 3,5 meter – 9.827,Sesongleie 4,0 meter – 11.303,Vinterfortøyning 3,0 meter – 1.061,Vinterfortøyning 3,5 meter – 1.592,Vinterfortøyning 4,0 meter – 2.123,Ventelistegebyr – 441,Ventelistegebyr årlig – 0,Bytte av båtplass – 552,-

13. Leie av kommunal kai/havn/lager/parkering/strøm:
 Årlig kaileie settes til kr. 1563,64/m og år.
 Døgnpris sporadiske anløp kommunale kaier – kr. 20,64/meter og døgn
 Leie parkeringsplass personbil kr. 1733,- pr år
 Overstående priser reguleres etter KPI.
14. Gebyrer i tilknytning til kommunale veier, gater mv
 Forringelsesgebyr graving pr. oppmålt m2 (det faktureres min. 10 m2) – kr 134,(endret)
 Forringelsesgebyr trenching/slissing mv pr. oppmålt meter (det faktureres min. 10 m)
– kr 134,- (endret)
 Utleie kommunal grunn til riggplass, utsalg, container mv kr/m2/døgn – kr 11,(endret)
 Overstående priser reguleres etter KPI.
15. Gebyr for feiing settes til 335,07 (endret).
Til ovennevnte gebyrer tillegges merverdiavgift om ikke annet er spesifisert.

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.10.2013
Behandling:
Repr. Berge (V) inhabil i punkter knyttet til avfallshåndtering, da han sitter i styret i Avfall Sør
Repr. Kjelland Larsen (AP) erklært inhabil i behandling av punkter knyttet til vannforsyning, da hun sitter i
styret Tronstadvann interkommunale vannverk (TIV).

Enhetsleder for ingeniørvesenet, Paal Kristensen orienterte og svarte på spørsmål.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
16. Tilknytningsgebyr for vann for 2014 kr. 15.000 (uendret)
17. Tilknytningsgebyr for avløp for 2014 kr. 15.000 (uendret).
18. Årsgebyr vannforsyning: abonnementsgebyr kr. 904 og forbruksgebyret kr. 5,54 pr m3 (økes med kr.
562,- med måler og 170 m3 i årlig forbruk ift 2013).
19. Årsgebyr avløp: abonnementsgebyr kr. 1.983 og forbruksgebyret 12,31 kr. pr m3.
(årsgebyr økes med kr. 600,- med måler og 170 m3 i årlig vannforbruk ift. 2013)
20. ”Normalt” renovasjonsgebyr er fra Avfall Sør foreslått til kr. 3.136 (økes med kr. 149,- for vanlige
120 liters dunker ift 2013). Gebyrer for renovasjonstjenester fastsettes med utgangspunkt i vedlegg 1.
21. Gebyr for hytterenovasjon økes med 5 % til kr. 1.261,50
22. Slamrenovasjon: Gebyrer etter tabell 1 i saksframlegget.
23. Andre gebyrer tilknyttet vann, avløp:
 Gebyr for ikke å ha installert vannmåler: kr 100/måned (uendret)
 Målerleie tom 25 mm: kr 150 (uendret)
 Målerleie 26-50 mm: kr 200 (uendret)
 Målerleie 51-150 mm: ”leiepris etter avtale” (uendret)
 Oppmøte/stengning/plombering: kr 550 (uendret)
 Erstatning ødelagt måler (tom. 25 mm) pga. frostskade mv.: kr 300 + gebyr for oppmøte dvs.
kr. 850 til sammen (uendret)
 Brudd på hagevanningsrestriksjon: kr 500 (uendret)
 Åpning/stenging av vannledninger for entreprenører/rørlegger: 1.700 (uendret)
 Anleggstilskudd økes med 3 % til kr. 28.221,- (endret)
24. Investeringer i 2014 innen for vann settes til 3.175.000 (Hovedplan vann)
25. Investeringer i 2014 innen for avløp settes til 5.630.000 (Hovedplan avløp)
26. Parkeringsavgift i Høllen:
 Timeavgift kr. 15 inkl. mva (uendret)
27. Gebyr for sesongleien og vinterfortøyning i den kommunale småbåthavna økes med 2 %. Priser vedr.
vinteropplagsplass, sommeropplag, vakthold tilpasses den enhver tid gjeldende prisliste for
medlemmer i Høllen og Solta AL. Kommunale priser blir som følger:










Sesongleie 3,0 meter – 8.426,Sesongleie 3,5 meter – 9.827,Sesongleie 4,0 meter – 11.303,Vinterfortøyning 3,0 meter – 1.061,Vinterfortøyning 3,5 meter – 1.592,Vinterfortøyning 4,0 meter – 2.123,Ventelistegebyr – 441,Ventelistegebyr årlig – 0,Bytte av båtplass – 552,-

28. Leie av kommunal kai/havn/lager/parkering/strøm:
 Årlig kaileie settes til kr. 1563,64/m og år.
 Døgnpris sporadiske anløp kommunale kaier – kr. 20,64/meter og døgn
 Leie parkeringsplass personbil kr. 1733,- pr år
 Overstående priser reguleres etter KPI.
29. Gebyrer i tilknytning til kommunale veier, gater mv
 Forringelsesgebyr graving pr. oppmålt m2 (det faktureres min. 10 m2) – kr 134,- (endret)
 Forringelsesgebyr trenching/slissing mv pr. oppmålt meter (det faktureres min. 10 m) – kr
134,- (endret)
 Utleie kommunal grunn til riggplass, utsalg, container mv kr/m2/døgn – kr 11,- (endret)
 Overstående priser reguleres etter KPI.

30. Gebyr for feiing settes til 335,07 (endret).
Til ovennevnte gebyrer tillegges merverdiavgift om ikke annet er spesifisert.
Ordfører Severinsen (H) fremmet utsettelsesforslag:
Behandling av saken utsettes til neste møte og sendes tilbake til administrasjon for nærmere utredning iht.
merknader fremkommet i møtet

Votering:
Høyre sitt utsettelsesforslag enstemmig vedtatt

Vedtak:
Behandling av saken utsettes til neste møte og sendes tilbake til administrasjon for nærmere utredning
iht. merknader fremkommet i møtet

Saksprotokoll i Kommunestyret - 31.10.2013
Behandling:
Saken trukket da behandling av saken ble utsatt i formannskapet 23.10.13.

PS 87/13 Ferdigstilling og utbygging av 5. avdeling Sjøstjerna barnehage
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Utbygging av en femte avdeling i Sjøstjerna barnehage, kombinert med utstyrsbod og
ferdigstillelse av uteområdet, startes opp høsten 2013.
2. De budsjettmessige konsekvensene av anbudskonkurransen innarbeides i budsjettet for 2014.

Saksprotokoll i Formannskapet - 26.09.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
3. Utbygging av en femte avdeling i Sjøstjerna barnehage, kombinert med utstyrsbod og ferdigstillelse
av uteområdet, startes opp høsten 2013.
4. De budsjettmessige konsekvensene av anbudskonkurransen innarbeides i budsjettet for 2014.

Votering:
Rådmannens forslag falt med 3 stemmer (KRF, V, AP) mot 4 stemmer (H, Uavh.).
Mindretallet anket saken inn for kommunestyret.
Vedtak:
Utbygging av en femte avdeling i Sjøstjerna barnehage, kombinert med utstyrsbod og ferdigstillelse av
uteområdet, startes ikke opp høsten 2013.

Kommentar fra administrasjonen 03.10.13:
Ved nærmere gjennomgang har administrasjonen oppdaget at bestemmelsen om mindretallsanke er
utelatt fra reglementet for formannskapet. Bestemmelsen om mindretallsanke er tatt bort fra
Kommuneloven, men loven er likevel ikke til hinder for at bestemmelsen kan benyttes, så fremt dette
fastsettes i kommunens delegasjonsreglement. Dette er ikke blitt gjort i kommunens reglement for
formannskapet og plan- og miljøutvalget. Til orientering er mindretallsanke tatt inn i reglement for
tjenesteutvalget.
Uavhengig av at mindretallet i henhold til gjeldende reglementet ikke kan anke en sak inn for
kommunestyret, bør denne saken behandles i kommunestyret. Kommunestyret vedtok i møte 20.06.13,
sak PS 61/13 - «Plan for utbygging av barnehageplasser 2013-2018» å bygge ut Sjøstjerna barnehage
med en 5. avdeling/utstyrsbod i 2013. En eventuell omgjøring av dette vedtaket bør derfor fattes av
kommunestyret.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 31.10.2013
Behandling:
Repr. Alver (H) erklært inhabil da hun er styrer i privat barnehage, og fratrådte møtet. Ingen vara møtte for
representanten. 26 representant til stede under behandlingen.
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
Utbygging av en femte avdeling i Sjøstjerna barnehage, kombinert med utstyrsbod og ferdigstillelse av
uteområdet, startes ikke opp høsten 2013.
Representant Terkelsen (FRP) fremmet forslag likelydende rådmannens forslag til vedtak:
5. Utbygging av en femte avdeling i Sjøstjerna barnehage, kombinert med utstyrsbod og ferdigstillelse
av uteområdet, startes opp høsten 2013.
6. De budsjettmessige konsekvensene av anbudskonkurransen innarbeides i budsjettet for 2014.

Votering:
Formannskapets innstilling satt opp mot FRP sitt forslag til vedtak. FRP sitt forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Utbygging av en femte avdeling i Sjøstjerna barnehage, kombinert med utstyrsbod og ferdigstillelse
av uteområdet, startes opp høsten 2013.
2. De budsjettmessige konsekvensene av anbudskonkurransen innarbeides i budsjettet for 2014.

PS 88/13 Rammeavtale for samarbeid mellom Søgne kommune og Statped sørøst
Rådmannens forslag til vedtak:
Rammeavtalen for samarbeid mellom Søgne kommune og Statped godkjennes

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 9.10.2013

Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Ingen merknader.

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Rammeavtalen for samarbeid mellom Søgne kommune og Statped godkjennes.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 31.10.2013
Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Rammeavtalen for samarbeid mellom Søgne kommune og Statped godkjennes

PS 89/13 Søknad om fritak for eiendomsskatt - GB 237606
Rådmannens forslag til vedtak:
Søknad av 14.12.12 om fritak for eiendomsskatt for GB 23/606 i Søgne
imøtekommes. Skattefritaket gjelder fra og med 2014 og inntil videre.

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.10.2013
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Søknad av 14.12.12 om fritak for eiendomsskatt for GB 23/606 i Søgne imøtekommes. Skattefritaket
gjelder fra og med 2014 og inntil videre.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 31.10.2013
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak
Søknad av 14.12.12 om fritak for eiendomsskatt for GB 23/606 i Søgne imøtekommes. Skattefritaket
gjelder fra og med 2014 og inntil videre.:

PS 90/13 Ekspropriasjon av rettigheter til anleggelse av ny strandsti på Åros i
Søgne - GB 20/26
Rådmannens forslag til vedtak:
For fullføring av strandstien på Åros i Søgne vedtar kommunestyret å ekspropriere
rettighet til å anlegge sti med tilhørende anlegg over GB 20/26 i Søgne i henhold til
vedtatt reguleringsplan for Strandsti Ytre Åros. Til fastsettelse av erstatningen begjærer
kommunen snarest mulig rettslig skjønn.
Etter som fullføringen av strandstien har stor betydning for det allmenne friluftslivet,
vedtar kommunestyret å søke Fylkesmannen i Vest-Agder om samtykke til
forhåndstiltredelse.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.08.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
For fullføring av strandstien på Åros i Søgne vedtar kommunestyret å ekspropriere rettighet til å
anlegge sti med tilhørende anlegg over GB 20/26 i Søgne i henhold til vedtatt reguleringsplan for
Strandsti Ytre Åros.
Til fastsettelse av erstatningen begjærer kommunen snarest mulig rettslig skjønn.
Etter som fullføringen av strandstien har stor betydning for det allmenne friluftslivet, vedtar
kommunestyret å søke Fylkesmannen i Vest-Agder om samtykke til forhåndstiltredelse.
Repr. Andresen (H) fremmet utsettelsesforslag:
Saken utsettes. Ordfører søker å finne en minnelig ordning med grunneier. Avklaring forelegges
formannskapet i neste møte.
Votering:
Høyre sitt utsettelsesforslag vedtatt med 6 stemmer mot 1 stemmer(KRF). Rådmannens forslag til
vedtak ble ikke votert over.
Innstilling:
Saken utsettes. Ordfører søker å finne en minnelig ordning med grunneier. Avklaring forelegges
formannskapet i neste møte.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.08.2013
Behandling:
Saken ikke behandlet da saken ble sendt tilbake til administrasjonen i formannskapet 28.08.13.

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.10.2013

Behandling:
Behandling av saken ble i formannskapet 18.08.13 utsatt og ordfører skulle forsøke å finne en
minnelig ordning med grunneier.
Ordfører Severinsen (H) har prøvd å få aktuell grunneier i tale via brev, telefon, sms og e-post, men
har ikke fått tilbakemelding.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Innstilling:
For fullføring av strandstien på Åros i Søgne vedtar kommunestyret å ekspropriere rettighet
til å anlegge sti med tilhørende anlegg over GB 20/26 i Søgne i henhold til vedtatt
reguleringsplan for Strandsti Ytre Åros.
Til fastsettelse av erstatningen begjærer kommunen snarest mulig rettslig skjønn.
Etter som fullføringen av strandstien har stor betydning for det allmenne friluftslivet, vedtar
kommunestyret å søke Fylkesmannen i Vest-Agder om samtykke til forhåndstiltredelse.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 31.10.2013
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
For fullføring av strandstien på Åros i Søgne vedtar kommunestyret å ekspropriere rettighet til å anlegge sti
med tilhørende anlegg over GB 20/26 i Søgne i henhold til vedtatt reguleringsplan for Strandsti Ytre Åros.
Til fastsettelse av erstatningen begjærer kommunen snarest mulig rettslig skjønn.
Etter som fullføringen av strandstien har stor betydning for det allmenne friluftslivet, vedtar kommunestyret å
søke Fylkesmannen i Vest-Agder om samtykke til forhåndstiltredelse.
Repr. Terklesen (FRP) fremmet forslag:
Kommunestyret vedtar å ikke ekspropriere rettighet til å anlegge sti tilhørende anlegg over GB 20/26 i Søgne
i henhold til vedtatt reguleringsplan for strandsti Ytre Åros

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak satt opp mot FRP sitt forslag. Rådmannens forslag vedtatt med 24 stemmer
mor 3 stemmer (FRP)

Vedtak:
For fullføring av strandstien på Åros i Søgne vedtar kommunestyret å ekspropriere rettighet til å
anlegge sti med tilhørende anlegg over GB 20/26 i Søgne i henhold til vedtatt reguleringsplan for
Strandsti Ytre Åros.
Til fastsettelse av erstatningen begjærer kommunen snarest mulig rettslig skjønn.
Etter som fullføringen av strandstien har stor betydning for det allmenne friluftslivet, vedtar
kommunestyret å søke Fylkesmannen i Vest-Agder om samtykke til forhåndstiltredelse.

PS 91/13 Suppleringsvalg til tjenesteutvalget

Rådmannens forslag til vedtak:
Som nytt 5. varamedlem fra Høyre til tjenesteutvalget i perioden 02.10.13 og ut valgperioden velges:

Saksprotokoll i Kommunestyret - 31.10.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Som nytt 5. varamedlem fra Høyre til tjenesteutvalget i perioden 02.10.13 og ut valgperioden velges:
Repr. Andresen (H)fremmet forslag
Som nytt 5. varamedlem fra Høyre til tjenesteutvalget i perioden 02.10.13 og ut valgperioden velges:
Trond Reitan
Høyres forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Som nytt 5. varamedlem fra Høyre til tjenesteutvalget i perioden 02.10.13 og ut valgperioden velges:
Trond Reitan

PS 92/13 Valg av politisk representant til Søgne barne- og ungdomsråd
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret velger èn (1) representant til Søgne barne- og ungdomsråd (SBUR).

Saksprotokoll i Kommunestyret - 31.10.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret velger èn (1) representant til Søgne barne- og ungdomsråd (SBUR).
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet forslag:
1. Som politisk representant velges den til enhver tid sittende ordfører
2. Som vara velges den til enhver tid fungerende leder av tjenesteutvalget

Votering
FRP sitt forslag enstemmig vedtatt,
Vedtak:
1. Som politisk representant velges den til enhver tid sittende ordfører
2. Som vara velges den til enhver tid fungerende leder av tjenesteutvalget

