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Av 27 representanter var 27 til stede inkludert møtende vararepresentanter. Møtet ble annonsert i
Fædrelandsvennen 24.02.14. Sakskartet datert 19.02.14, omfattet PS 1914-PS 15/1414. Ingen
merknader til innkalling eller sakskart.
I forkant av behandlingen av saker var det en introduksjon i applikasjonen for lesning av
møtedokumenter, PDF Ekspert ved It-sjef Kenneth Fedog.
Dokumenter lagt på bordet i møtet:
PS 11/14 Utvidelse av Langenes fiskerikai. E-post og midlertidig budsjett fra Helge Berge av
23.02.14.
Interpellasjoner
I etterkant av behandlingen av oppsatte sak ble følgende interpellasjoner lest opp og besvart:
Representant Arild Berge (V)- interpellasjon om rassikring av Holmensheia
I det siste har E39 ved Trysfjorden vært stengt et helt døgn fordi is raste ned fra Holmensheia og uti
veibanen. Etter at veien ble åpnet stod det i lokalavisen at to biler fikk isklumper i frontvinduet,
heldigvis uten personskader. At ingen kom til skade kan vi prise oss lykkelig over.
Stenging av E39 har - i tillegg til frustrasjon- store samfunnsmessige konsekvenser. B. la rekker ikke
bilister jobben og bedrifter får problemer i forhold til varelevering og utføring av tjenester.
Som alle her er klar over er denne veistrekningen-foruten is- veldig utsatt for ras og steinsprang.
Derfor har denne strekningen høy prioritet i Regional Skredsikringsplan og det er avsatt midler til
sikring i NTP. Disse midlene har vært avsatt i lengre tid.
I følge nærinfonr.3 fra Statensvegvesen om E39 Lindelia-Livold fra sist høst følger det at ny
motorvei forbi Trysfiorden kan stå ferdig i 2020/21. Videre følger det at vegvesenet da kan planlegge
enklere og mindre kostnadskrevende sikringstiltak på strekningen fordi den i fremtiden får mindre
trafikk.
I høringsutgaven av 27. januar i år foreslår Statens vegvesen å sette antatt åpningsår til 2022. Jeg
bemerker at det er snakk om antakelser, og at det fort kan gå lengre tid. På denne bakgrunnen stiller
jeg følgende spørsmål til ordføreren:
Når vil arbeidet med å sikre E39 for ras fra Holmensheia starte?
Hvorfor er dette arbeidet ikke allerede påbegynt?
Hva slagssikringstiltak vil det bli?
Er det forsvarlig med mindre sikringstiltak forbi Trysfjorden – mens ny stamvei blir planlagt og
bygd- når antatt åpningsår for ny vei er satt til 2022?

Fung. ordfører Helge Andresen svarte:
Søgne Kommune har innhentet følgende opplysninger fra Statens vegvesen:
1. Når vil arbeidet med å sikre E39 for ras fra Holmensheia starte?
SVAR:
Arbeidet er allerede startet. I NTP 2014-23 er det bevilget 180 millioner til rassikring, fordelt med
70 millioner i 2017 og det resterende i perioden 2018-2023. I hovedsak var tanken å sikre
strekningen med tunnel eventuelt flytting av E39 ut i sjøen forbi rasstedet. Det er gjort forarbeid på
strekningen med blant annet planlegging og grunnundersøkelser.
Nasjonal transportplan har også satt av midler til ny E39 på strekningen Lindelia – Døle bru –
Livold i perioden 2018-23 med 1010 millioner fordelt på statlig bevilgning (500 millioner) og annen
finansiering, bom med 510 millioner. Planlegging av denne strekningen pågår for fullt i tett
samarbeid med kommunene på strekningen. Midlene i NTP er tenkt som en oppstartbevilgning på
strekningen og prioritert ny veg fra Lindelia til Døle bru.
Disse prosjektene ses i sammenheng, og Statens vegvesen har fokus på en god og rask planprosess
når det gjelder ny E39. Tidspunkt for ferdigstillelse av eventuelt rasprosjekt og ny E39 på
strekningen vil da ikke være svært forskjellig.
2. Hvorfor er dette arbeidet ikke allerede påbegynt?
SVAR:
Bevilgning er ikke lagt inn i NTP før i 2017 for rasprosjektet og i 2018-2023 for ny E39. (se over)
3. Hva slags sikringstiltak vil det bli?
SVAR:
I tillegg til ny E39 som reduserer trafikken på eksisterende veg vesentlig og derved også reduserer
risikoen, er det gjennomført et tiltak samtidig som det planlegges ytterligere sikring så snart
finansiering er klar (pr. i dag er det 2017). Det er montert en georadar som skanner fjellpartiet
mellom rasteplassen ved «Holmenfoss kro» og ned til avkjørselen til Try. Det er utført en scanning
høsten 2013. Ny måling vil bli foretatt våren 2014. Dette er gjort for å overvåke eventuelle
bevegelser i større steinpartier i området.
Ytterligere sikring planlegges og prosjekteres for øyeblikket, slik at dersom man får midler til
arbeidet tidligere enn NTP 2014-23 tilsier, kan man starte opp raskere. Denne sikring er i
utgangspunktet montering av bolter og rasgjerde for mindre stein-nedfall og isnett for isnedfall.
Statens vegvesen observerer i tillegg selvfølgelig strekningen nøye.
4. Er det forsvarlig med mindre sikringstiltak forbi Trysfjorden - mens ny stamvei blir planlagt
og bygd- når antatt åpningsår for ny vei er satt til 2022? ???
SVAR:
Statens vegvesen mener det er forsvarlig å gjøre mindre sikringstiltak på strekningen mens ny E39
planlegges for fullt. De tiltak som gjøres av mindre karakter vil gjøre at vegen også i framtida vil
stå fram som en akseptabel lokalveg. Utfordringen er å gjennomføre sikringstiltakene med den
trafikk som i dag passerer strekningen hver dag.
Statens vegvesen har også foretatt geologiske undersøkelser av fjellpartiet og engasjert SINTEF for
å få utarbeidet en rapport om risiko for alvorlige hendelser. Dette sammen med den kunnskap vi har
om rashyppighet og hendelser tilsier at Statens vegvesen anser at vegen har tilfredsstillende
sikkerhet.
Representant Bernt Daland (FRP) - interpellasjon om kostnader, innsparingstiltak og
rådmannens fremstilling av faktaopplysninger

I tjenesteutvalget 12. februar fikk de som var tilstede en redegjørelse fra rådmannen om enkelte av
kommunens utgifter, samt rådmannens tanker om innsparingstiltak. 11 politikere var tilstede.
Slik jeg oppfattet rådmannens uttalelser i møtet, ble det gitt uriktige opplysninger, og avstemning ble
gjort på feil fakta.
Jeg vil spesielt trekke frem saken, hvor det ble diskusjon rundt matombringing. Før saken skulle
voteres over, ga jeg uttrykk for at jeg hadde fått tilbakemelding fra en av brukerne av tjenesten, om
at denne tjenesten ble fakturert av kommunen.
Slik jeg oppfattet rådmannens svar på dette, så ble det sagt at brukerne ikke betalte for
matombringing, men at brukerne betalte for maten. Jeg oppfattet at rådmannen sa det er ca 20
brukere som benytter tjenesten, og at besparelsen ved å avvikle tjenesten var en 15% stilling.
Stillingen ble kostnadsberegnet til kr: 100 000.- Basert på vedtatte budsjett og økonomiplan som
Fremskrittspartiet har støttet, samt rådmannens opplysninger i møtet, følte Fremskrittspartiets
representanter et ansvar ovenfor å støtte rådmannens innstilling i tjenesteutvalget.
Ordfører, jeg har etter at Fremskrittspartiet avga sine stemmer i tjenesteutvalget, blitt oppringt av
samme innbyggeren som jeg omtalte i møtet. Innbyggeren opplyste om at tjenesten tilbys 3 ganger pr
uke, for kr: 26.- pr gang. Jeg har dobbeltsjekket dette, og dette stemmer.
Ordfører: Jeg vil legge frem et eksempel basert på rådmannens oppgitte tall i møtet ang kostnader
for matombringing, dog justert med innbyggerens korrigerende opplysninger. 20 brukere
multiplisert med kr: 26 gir en inntekt pr levering på kr: 520.- 3 leveringer i uka multiplisert med kr:
520 gir en ukentlig inntekt på kr: 1560.- 52 uker i året multiplisert med kr: 1560 gir en årlig inntekt
på kr: 81120.- Med dette eksempelet, vil kommunen spare ca kr 19 000.- på å legge ned tjenesten, og
ikke kr 100 000.Saken vedrørende matombringing er ikke ferdigbehandlet politisk. Dersom rådmannens uttalte tall
for tjenesteutvalget benyttes videre, vil jeg foreslå at ordfører anbefaler rådmannen følgende: Gå i
dialog med Songdalen kommune for å høre hvordan disse løser utbringning av mat. Alternativt bør
kanskje rådmannen be politikerne samtykke til at prisen for utkjøring av mat økes med opp til kr 10.pr levering for å få regnestykket til å gå i pluss, i stedet for å avvikle tjenesten.
Når jeg først tar opp noen tanker knyttet til kostnader, vil jeg også rette fokuset mot kjøkkenet på
omsorgssenteret. Basert på gjennomgang av kjøkkenet i 2010, ble det tidligere politisk konkludert
med at kjøkkenet var drevet hensiktsmessig og effektivt. På bakgrunn av det, forstår jeg rådmannens
innstilling i økonomiplanen med en prisvekst på bare 2 % for kommunale inntekter. En prisvekst jeg
antar er for lav i forhold til realitetene for de ikke lovpålagte oppgavene når det gjelder priser på
varer og tjenester ut fra kjøkkenet på omsorgssenteret.
Det er i dag nytt politisk styre ordfører, med flere nye politikere. Jeg er usikker på om sittende
kommunestyre, sitter med nok opplysninger til å vite om det er økonomisk forsvarlig for kommunen å
drive kjøkkenet med dagens priser og tjenester, sett i sammenheng med realitetene som skal knyttes
opp mot økonomiplanen.
Jeg har fått opplyst at kommunens kjøkken på omsorgssenteret selger middag til kr: 79.- pr stk til
dem som ønsker det, og at kringler selges for kr 65.- pr stk.
Dersom dette stemmer, oppfatter jeg det som direkte konkurransevridende mot næringslivet i Søgne,
og jeg stiller spørsmål ved om kommunestyrets medvirkning til den type handel, er riktig forvaltning
av skattebetalernes penger.

Jeg ber ordfører svare for hvor mye utsalgsprisen på kringle er pr kg, når Søgne kommune selger
kringle, og hva slags praksis det har vært for hvem som kan få kjøpt kringle på kommunens kjøkken.
For å sette kringleprisen i perspektiv, var jeg innom hos Søgne konditori, og fikk oppgitt at 1 kg
kringle her koster kr: 450.Avslutningsvis for denne interpellasjon vil jeg stille et spørsmål om gatelys. Tjenesteutvalget har av
rådmannen fått oppgitt av kommunen drifter ca 2500 gatelys. Dersom man legger sammen de totale
driftskostnadene på alle lysene og fordeler dette ut på de ca 2500 lysene, vil man få en snittpris pr
lys.
Kan ordfører svare på hva ca snittpris for driftskostnader det er pr stk lys, for Søgne kommunes ca
2500 gatelys?
Fung. ordfører Helge Andresen svarte:
Det kan opplyses om følgende:
1) Matombringing:
En porsjon hverdagsmiddag dvs. middag og suppe eller dessert koster kr 68,En porsjon søndagsmiddag dvs. middag og dessert koster kr 79,Det leveres ofte middag for flere dager av gangen, gjerne 2-5 middager. Denne leveringen koster kr
26,- pr levering og ikke per porsjon. Ved levering av 5 middager blir dette ca. kr 5,- pr porsjon
levert.
Antall brukere av tjenestetilbudet varier. Per dags dato er det ca. 20 brukere.
Dersom det totalt beregnes utkjøring av i snitt 4 porsjoner pr. utlevering i 50 uker, vil antall
porsjoner pr. person være 200. Med 20 personer vil en få inndekket ca. 4000 x 6,50 =
kr 26.000 for kjøring.
Utgiftene er: Lønnskostnader kr 80.000 + skysskostnader, totalt anslått til ca. kr 100.000.
I tillegg til utkjøring av maten kommer kostnader med; bestilling og innkjøp av råvarer, tilberedning
av maten, emballasje, logistikk med utkjøring, driftskostnader kjøretøy, fakturering og
saksbehandling.
Dersom tjenesten skal drives etter selvkostprinsippet må kommunen øke prisen på tjenesten med kr
100,- pr. levering. Legger en til grunn et snitt på 4 porsjoner pr. utlevering vil prisen på en
hverdagsmiddag inklusiv utkjøring øke til rundt 100 kroner. Kommunestyret vil senere behandle
saken i forhold til gjennomgang av institusjonstjenesten.
2) Pris på middag i Kafeen
Kafeen er et tilbud med tanke på pensjonister, pårørende til beboere og pasienter og andre
gjester/besøkende ved Søgne omsorgssenter. Middagsservering skjer mellom kl 13:00 og 14:30.
Priser:
En middagsrett koster kr 76,- inkludert mva
En middagsrett med dessert koster kr 91,- inkludert mva
3) Kjøkkendrift:
Når kjøkkenets drift skal vurderes, er hoveddelen av produksjonen til institusjonsbeboere og
personer som abonnerer i omsorgsboligene. Alternativet til egen kjøkkendrift, vil være å kjøpe
tjenesten hos andre. I tidligere utredninger har en kommet til at det ikke har vært lønnsomt å kjøpe
tjenestene utenfra. Nettoutgiften ved kjøkkenet utgjør ca. kr 2,5 mill. pr. år. 57 institusjonsbeboere i
Søgne, betaler etter vederlagsforskriften for opphold i sykehjem. Dette inkluderer opphold, mat osv.
Dersom institusjonsbeboere skulle abonnert på kost slik det gjøres i omsorgsboligene, ville vi fått inn
kr 2,96 mill., dvs. ca. 0,5 mill. mer pr. år, enn det som er nettoutgiften ved driften av

kjøkkentjenestene i Søgne kommune. Det vil da være et bidrag til dekning av kapitalkostnadene ved
kjøkkenet.
4)Kringler:
Kringler bakes i hovedsak hver onsdag til beboere og pasienter. I tillegg leveres kringler til interne
møter og tilstelninger f. eks Eldres dag. Kjøkkenet har i svært liten grad salg av kringler eksternt.
Dersom noen eksterne bruker lokalene til for eksempel årsmøter og kurs er det mulig for disse å
kjøpe kringle og kaffe av Kjøkkenet. Kiloprisen pr kringle er kr 130,-. Til informasjon er det ikke
solgt kringle eksternt i løpet av 2014.
5)Veilys:
I følge siste oversikt fra januar 2014 har vi ca 2000 lyspunkt ca 20-25 % av disse er på fylkesvegene
Kostnad de siste 2-3 årene har ligget jevnt på 1,2 millioner til vedlikehold og strøm. Dette er ca som
budsjettert.
Da er ikke administrasjon medregnet, antar ca 15 % stilling hos ingeniørvesenet/servicetorg går
med til forvaltning av disse, anslår ca. 150’ pr år.
I perioden 2013-2015 skal vi bruke 750’ på å skifte ut armatur med kvikksølvlamper som blir ulovlig
å bruke om noen år (investeringsområde).
I snitt koster da et lyspunkt da rundt 700-800 kr pr år ift. administrasjon/drift/vedlikehold/
utskifting. Enheten har de siste årene prøvd å holde tilbake på kostbare vedlikeholdsrunder (innleid
firma) for å spare penger, noe som innebærer at det kan ta lang tid før et mørkt lyspunkt får lys
igjen. Et mer proaktiv vedlikehold vil føre til økte kostnader og igjen føre til at budsjettet må økes.
I 2014 er budsjettet for dette ansvarsområdet hos ingeniørvesenet redusert med 300.000,- da det er
lagt opp til at Fylkeskommunen overtar drift og vedlikehold av veglysene langs Fylkesvegen.
Fylkeskommunene har som kjent et vedtak på at de ikke overtar kommunale veglys langs fylkesveger
før disse er oppgradert til nytt. Problemstillingen vil bli diskutert med Vest Agder fylkeskommune i et
møte som er satt opp i begynnelsen av mars.
Repr. Per Kjær (SV)Hva kan Søgne kommune gjøre for å øke antall læreplasser.
Det er tverrpolitisk enighet om å satse på yrkesfagene for å sikre gode fagfolk. Noen bransjer har
innskrenkinger og kvier seg derfor for å ansette lærlinger. Slike konjunktursvingninger fører til store
problemer for denne langsiktige rekruteringen. I stedet for å vente på at alle andre skal gjøre noe,
blir derfor spørsmålet hva Søgne kommune kan gjøre.
Det å ha lærlinger er en økonomiske utgiftspost, særlig i lærlingens startperiode. Senere finner
private aktører lærlingeordningen økonomisk attraktivt. Men det er også en viktig rekrutterings
arena for Søgne kommune. Jmf. Rekrutteringsplanen. Dessuten har kommunen et medansvar overfor
utdanning til regionens ungdom.
1. Søgne kommune er en stor arbeidsplass innen en del fagområder (omsorg fag, barnehager,
kontorfag). Hvor mange lærlinger har Søgne kommune i dag og hvor ser ordføreren at
kommunen kan føre en mere offensiv politikk på dette området?
2. Søgne kommune formidler mange oppdrag til innleide bedrifter. Dersom kommunen
prioriterer bedriftene som tar opplæringsansvar, vil dette bety mye i denne sammenheng.
Hvordan ser Ordføreren for seg at Søgne kommune kan bruke anbudssystemet for å øke
antall læreplasser?
Fung. ordfører Helge Andresen svarte:

1. Hvor mange lærlinger har Søgne kommune i dag og hvor ser ordføreren at kommunen kan
føre en mere offensiv politikk på dette området?
Søgne kommune har pr dag et årlig inntak på 6 lærlinger; 3 på helsefag, 2 på barne- og
ungdomsfag, og 1 på kokkefag. Læretiden er 2 år, slik at kommunene til enhver tid har 12 lærlinger
som dekkes over kommunens budsjett i de ulike enhetene. Kommunen tar også i mot lærlinger
utplassert fra NAV, som i sin helhet lønnes av NAV. Pr i dag har kommunen 4 slike lærlinger.
Kommunen har et sterkt fokus på å øke antall lærlinger og høsten 2013 evaluerte kommunen
lærlingordningen med den hensikt å øke antall læreplasser. Saken ble behandlet i
administrasjonsutvalget og formannskapet høsten 2013. Formannskapet fattet 23.10.13 et
enstemmig vedtak om å øke opptak av lærlinger med en lærling innen kontor- og administrasjonsfag
og en lærling innen IKT-servicefag, med opptak hvert andre år fra og med høsten 2014. I samme
vedtak ble enhetene bedt om å vurdere å øke antall lærlinger innenfor egen budsjettramme. Midler
til økningen innen kontorfag/IKT-fag ble vedtatt av kommunestyret i behandlingen av økonomiplan
2014-2017.
Ordføreren har også hatt et ønske om å få til lærling(er) innenfor de tekniske fagene.
Administrasjonsutvalget ba i møte 15.10.13 administrasjonen utrede muligheten for å etablere et
interkommunalt samarbeid i knutepunktet om inntak av lærlinger innen teknisk sektor. Bortsett fra
Kristiansand har heller ikke de øvrige kommunene i knutepunktet lærlinger innen teknisk sektor.
Søgne kommune vurderte mulighetene for å inngå et samarbeid med Kristiansand.
Tilbakemeldingene fra eiendomsenheten og ingeniørvesenet var at arbeidet innenfor fagområdene til
de tekniske lærefagene er organisert slik at det vil være vanskelig utarbeide en tilfredsstillende
opplæringskontrakt, selv for deler av læretiden. I tillegg mangler enhetene fagpersoner innen noen
av lærefagene, som vil gjøre det vanskelig å følge opp lærlingen(e). Skulle derimot FDV-faget
(forvaltning, drift og vedlikehold) innlemmes i lærlingordningen, stilte eiendomsenheten seg positive
til å ta opp lærling(er).
På bakgrunn av denne utredningen fattet Administrasjonsutvalget i møte 14.01.14 vedtak om ikke å
etablere et interkommunalt samarbeid med Knutepunkt Sørlandet om lærling(er) innen teknisk sektor
på det nåværende tidspunkt.
Ordføreren syns det er beklagelig at kommunen ikke fikk til en lærlingordning innen teknisk sektor,
men er derimot veldig fornøyd med at det i budsjett for 2014 er lagt opp til en lærling innen
kontorfag/IKT-fag fra høsten 2014. Ordføreren vil fortsatt ha fokus på kommunen som lærebedrift
og utdanning av fagarbeidere, spesielt innen helsefag og barne-og ungdomsfag er viktig for å dekke
kommunens kompetansebehov, både i dag og på lengere sikt.
2. Hvordan ser ordføreren for seg at Søgne kommune kan bruke anbudssystemet for å øke antall
læreplasser?
På et generelt grunnlag er ordføreren ikke negativ til at kommunen vektlegger at bedrifter har
lærlinger ved valg av leverandør. Regelverk for offentlig anskaffelse legger også til rette for, at
kommunen kan vektlegge ulike kriterier og ikke bare pris ved valg av leverandør. Ordføreren gjør
derimot oppmerksom på at jo høyere kommunen vektlegger andre kriterier enn pris, jo større
sannsynlighet er det for at ikke billigste leverandør blir valgt. Dette er vurderinger kommunen må ha
med seg når man utarbeider konkurransegrunnlag.
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Helge Andresen
Fung. ordfører

Camilla Erland Aarnes
Rådgiver
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regnskapsloven) til GKRS (føring etter kommuneloven) for
kristiansandregionen brann og redning IKS (KBR)

U.off.

PS 9/14 Godkjenning av protokoll fra møte 30.01.14
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 30.01.14.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.02.2014
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 30.01.14.

PS 10/14 Referatsaker 27.02.14
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.02.2014
Behandling:
RS 1/14 Omgjøring av eksisterende landskapsvernområder på Vest-Agder kysten til nasjonalpark?
Repr. Daland (FRP) fremmet forslag:
Søgne kommune ønsker ikke at det arbeides videre ned omgjøring av eksisterende landskapsvernområde
langs kysten til nasjonalpark.
Fung. ordfører Andresen (H) har rådført seg med kommunens jurist når det gjelder habilitet til
kommunestyremedlemmer med eiendommer i området. Juristens råd til kommunestyre er å erklære disse
medlemmene inhabile.
Repr. Berge (V) og Repr. Try (SP) stilte spørsmål ved sin habilitet da de eier eiendommer i området, og
fratrådte møtet under habilitetsvurdering. Representantene ble enstemmig erklært inhabile. 25 representanter
til stede under behandlingen.
Repr. Strandvik (H) fremmet utsettelsesforslag:
Saken sendes tilbake til administrasjonen for nærmere utredning

Votering:
Høyre sitt utsettelsesforslag vedtatt med 22 (H, V, KRF, AP, SV, SP) mot 3 stemmer (FRP).
FRP sitt forslag til vedtak ble dermed ikke votert over.
Øvrige referatsaker
Ingen merknader.

Vedtak:
RS 1/14:
Saken sendes tilbake til administrasjonen for nærmere utredning
RS 2/14-4/14:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

RS 1/14 Omgjøring av eksisterende landskapsvernområder på Vest-Agder kysten
til nasjonalpark? 2014/748
RS 2/14 Årsrapport for 2013 - Skatteoppkreveren i Søgne kommune 2013/185
RS 3/14 Stor motstand mot ny skytebane i Årdalen (Dahl) 2011/423
RS 4/14 Søgne skytterlag ber om at skytebanen blir prioritert 2011/423
PS 11/14 Utvidelse av Langenes fiskerikai
Rådmannens forslag til vedtak:
Alternativ 1:
1. Det arbeides ikke videre med utbygging av ny fiskerihavn på Langenes.
2. Det settes i gang et arbeide med sikte på salg av eiendommen.
Alternativ 2:
1. Kommunen bygger ut på Langenes i tråd med skissert forslag under forutsetning av at det er
tilstrekkelig etterspørsel ved en pris på 2 860 kroner (alternativ 2 i saksframlegget), og at
brukerne gir tilstrekkelige garantier for leie i minimum fem år.
2. Hvis det ikke oppnås garantier for utleie i tråd med konklusjonspunkt 1 settes det i gang et arbeide
med sikte på salg av eiendommen.

Saksprotokoll i Formannskapet - 04.12.2013
Behandling:
Økonomisjef Ståle Øverland orienterte om kostnadsberegningen av de ulike alternativene og svarte på
spørsmål.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Alternativ 1:
1. Det arbeides ikke videre med utbygging av ny fiskerihavn på Langenes.
2. Det settes i gang et arbeid med sikte på salg av eiendommen.
Alternativ 2:
1. Kommunen bygger ut på Langenes i tråd med skissert forslag under forutsetning av at det er
tilstrekkelig etterspørsel ved en pris på 2 860 kroner (alternativ 2 i saksframlegget), og at brukerne
gir tilstrekkelige garantier for leie i minimum fem år.
2. Hvis det ikke oppnås garantier for utleie i tråd med konklusjonspunkt 1 settes det i gang et arbeid med
sikte på salg av eiendommen.

Repr. Kjelland Larsen (AP) fremmet utsettelsesforslag:
Behandling av saken utsettes og behandles i første møte i formannskap etter nyttår.

Votering:
Utsettelsesforslaget vedtatt med 4 stemmer mot 3 stemmer (H).

Vedtak:
Behandling av saken utsettes og behandles i første møte i formannskap etter nyttår.

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.01.2014
Behandling:
Orientering ved økonomisjef Ståle Øverland i forkant av behandlingen.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Alternativ 1:
1. Det arbeides ikke videre med utbygging av ny fiskerihavn på Langenes.
2. Det settes i gang et arbeid med sikte på salg av eiendommen.
Alternativ 2:
3. Kommunen bygger ut på Langenes i tråd med skissert forslag under forutsetning av at det er
tilstrekkelig etterspørsel ved en pris på 2 860 kroner (alternativ 2 i saksframlegget), og at brukerne
gir tilstrekkelige garantier for leie i minimum fem år.
4. Hvis det ikke oppnås garantier for utleie i tråd med konklusjonspunkt 1 settes det i gang et arbeid med
sikte på salg av eiendommen.
Repr. Berge (V) fremmet fellesforslag på vegne av KRF, AP og Venstre:
Alternativ til punkt 1 i rådmannens alternativ 2:
1. Kommunen bygger ut på Langenes i tråd med skissert forslag fra fiskerne (datert 8/1-1). Dette med en
pris på 1600 kr, og at brukerne gir tilstrekkelige garantier for leie i minimum fem år.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Rådmannens alternativ 1 fikk ingen stemmer
 Punkt 1 i rådmannens alternativ 2 satt opp mot KRF, AP og Venstre sitt alternativ til punkt 1 i
rådmannens alternativ 2. Rådmannens forslag vedtatt med 4 stemmer (H) mot 3 stemmer (KRF, V og
AP).
 Punkt 2 i rådmannens alternativ vedtatt med 4 stemmer (H) mot 3 stemmer (KRF, V og AP).

Innstilling til kommunestyret:
1. Kommunen bygger ut på Langenes i tråd med skissert forslag under forutsetning av at det er
tilstrekkelig etterspørsel ved en pris på 2 860 kroner (alternativ 2 i saksframlegget), og at
brukerne gir tilstrekkelige garantier for leie i minimum fem år.
2. Hvis det ikke oppnås garantier for utleie i tråd med konklusjonspunkt 1 settes det i gang et
arbeid med sikte på salg av eiendommen.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.01.2014

Behandling:
Før interpellasjoner og behandling av saker ble saken etter forslag fra ordfører Severinsen (H), enstemmig
bestemt utsatt.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.02.2014
Behandling:
E-post og midlertidig budsjett fra Helge Berge av 23.02.14 lagt på bordet i møtet.
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
1. Kommunen bygger ut på Langenes i tråd med skissert forslag under forutsetning av at det er
tilstrekkelig etterspørsel ved en pris på 2 860 kroner (alternativ 2 i saksframlegget), og at brukerne
gir tilstrekkelige garantier for leie i minimum fem år.
2. Hvis det ikke oppnås garantier for utleie i tråd med konklusjonspunkt 1 settes det i gang et arbeid med
sikte på salg av eiendommen.
Fung. ordfører fremmet forslag:
1. Saken utsettes.
2. Det betales midlertidig leie for kai i.h.t til forslag fra fiskefartøyeierne slik det fremgår av mail med
vedlegg fra Helge Berge, datert 23.02.14.
3. Det legges frem, for kommunestyret, forslag til permanent løsning hva angår eventuell utbygging
innen 1. november 2014.
4. Mail fra Helge Berge med vedlegg datert 23. februar 2014 vedlegges protokollen.

Votering:
Høyre sitt forslag enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling ble dermed ikke votert over.
Vedtak:
1. Saken utsettes.
2. Det betales midlertidig leie for kai i.h.t til forslag fra fiskefartøyeierne slik det fremgår av mail
med vedlegg fra Helge Berge, datert 23.02.14.
3. Det legges frem, for kommunestyret, forslag til permanent løsning hva angår eventuell
utbygging innen 1. november 2014.
4. Mail fra Helge Berge med vedlegg datert 23. februar 2014 vedlegges protokollen.

PS 12/14 Høringsuttalelse til rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk
Rådmannens forslag til vedtak:
1.
2.

Formannskapet gir tilslutning til vedlagte saksfremlegg.
Brev sammen med saksframlegg oversendes Justis- og beredskapsdepartementet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 19.02.2014

Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1.
2.

Formannskapet gir tilslutning til vedlagte saksfremlegg.
Brev sammen med saksframlegg oversendes Justis- og beredskapsdepartementet.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.02.2014
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1.
2.

Formannskapet gir tilslutning til vedlagte saksfremlegg.
Brev sammen med saksframlegg oversendes Justis- og beredskapsdepartementet.

PS 13/14 Høring angående legers reservasjonsrett
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommunestyre vil ikke anbefale at det overlates til hver enkelt kommune å gi adgang til å inngå avtaler
om reservasjon med fastleger. Dette er helt klart et spørsmål som må avgjøres av sentrale statlige
myndigheter med nasjonale føringer og retningslinjer.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 12.2.2014
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til innstilling.
Ingen merknader.

Vedtak:
Tjenesteutvalget innstiller følgende:
Søgne kommunestyre vil ikke anbefale at det overlates til hver enkelt kommune å gi adgang til å inngå avtaler
om reservasjon med fastleger. Dette er helt klart et spørsmål som må avgjøres av sentrale statlige
myndigheter med nasjonale føringer og retningslinjer.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.02.2014

Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
Søgne kommunestyre vil ikke anbefale at det overlates til hver enkelt kommune å gi adgang til å inngå avtaler
om reservasjon med fastleger. Dette er helt klart et spørsmål som må avgjøres av sentrale statlige
myndigheter med nasjonale føringer og retningslinjer.
Repr. Pettersen (V) fremmet fellesforslag på vegne av Venstre og SV:

1. Søgne kommunestyre vil ikke anbefale at det overlates til hver enkelt kommune å gi adgang til å inngå
avtaler om reservasjon med fastleger.
2. Søgne kommunestyre går i mot reservasjonsmuligheten for fastleger.

Votering:
Tjenesteutvalgets innstilling satt opp mot Venstre og SV sitt fellesforslag. Tjenesteutvalgets
innstilling vedtatt med 17 (H, KRF, AP (1-Bakke), FRP (1-Daland), SP) mot 10 stemmer (V, AP(5),
SV, FRP(2))
Vedtak:
Søgne kommunestyre vil ikke anbefale at det overlates til hver enkelt kommune å gi adgang til å inngå
avtaler om reservasjon med fastleger. Dette er helt klart et spørsmål som må avgjøres av sentrale
statlige myndigheter med nasjonale føringer og retningslinjer.

PS 14/14 Interkommunalt samarbeid - Søgne og Songdalen kommuner samarbeidsavtale
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune godkjenner Samarbeidsavtale mellom Søgne og Songdalen kommuner om
oppmåling.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.02.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Søgne kommune godkjenner Samarbeidsavtale mellom Søgne og Songdalen kommuner om oppmåling.

PS 15/14 FORSLAG OM ENDRING AV REGSKAPSSPRÅK FRA NRS
(FØRING ETTER REGNSKAPSLOVEN) TIL GKRS (FØRING ETTER
KOMMUNELOVEN) FOR KRISTIANSANDREGIONEN BRANN OG
REDNING IKS (KBR)

Rådmannens forslag til vedtak:
1.

Kommunestyret i Søgne kommune vedtar å endre regnskapsspråk for Selskapet Kristiansandsregionen
brann og redning IKS fra regnskapsplikt etter regnskapsloven (NRS) til å føre regnskap etter
kommuneloven (GKRS).

2.

Selskapsavtalen revideres tilsvarende gjennom endring av avtalens § 14 (nytt ledd i kursiv):
«§ 14
ANDRE BESTEMMELSER
Selskapet skal være medlem av KS Bedrift eller tilsvarende arbeidsgiverorganisasjon.
Selskapet skal avgi regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper.
Dersom ikke annet framgår av denne avtalen gjelder de normale bestemmelsene i lov om
interkommunale selskaper».

3.

Endringen har virkning fra 01.01.2014.

Saksprotokoll i Formannskapet - 19.02.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
1. Kommunestyret i Søgne kommune vedtar å endre regnskapsspråk for Selskapet
Kristiansandsregionen brann og redning IKS fra regnskapsplikt etter regnskapsloven (NRS) til
å føre regnskap etter kommuneloven (GKRS).
2. Selskapsavtalen revideres tilsvarende gjennom endring av avtalens § 14 (nytt ledd i kursiv):
«§ 14 ANDRE BESTEMMELSER
Selskapet skal være medlem av KS Bedrift eller tilsvarende arbeidsgiverorganisasjon.
Selskapet skal avgi regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper.
Dersom ikke annet framgår av denne avtalen gjelder de normale bestemmelsene i lov om
interkommunale selskaper».
3. Endringen har virkning fra 01.01.2014.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.02.2014
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:
1. Kommunestyret i Søgne kommune vedtar å endre regnskapsspråk for Selskapet
Kristiansandsregionen brann og redning IKS fra regnskapsplikt etter regnskapsloven (NRS) til
å føre regnskap etter kommuneloven (GKRS).
2. Selskapsavtalen revideres tilsvarende gjennom endring av avtalens § 14 (nytt ledd i kursiv):
«§ 14 ANDRE BESTEMMELSER

Selskapet skal være medlem av KS Bedrift eller tilsvarende arbeidsgiverorganisasjon.
Selskapet skal avgi regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper.
Dersom ikke annet framgår av denne avtalen gjelder de normale bestemmelsene i lov om
interkommunale selskaper».
3. Endringen har virkning fra 01.01.2014.

