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PS 80/13 Godkjenning av protokoll fra møte 05.06.2013
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 05.06.2013.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.06.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Ingen merknader.
Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 05.06.2013.

PS 81/13 Plan for utbygging av barnehageplasser 2013- 18
Rådmannens forslag til vedtak:
1.
Sjøstjerna barnehage bygges ut med en 5. avdeling/utstyrsbod i 2013. Uteområdet både i selve
barnehagen og det lokale friområdet, ferdigstilles også. Den 5. avdelingen tas i bruk
barnehageåret 2014/15 forutsatt at det er behov for nye barnehageplasser.
2.
Vedderheia barnehage utvider med 32 plasser 2015. Dette forutsetter at det er reelt behov for
barnehageplasser i kommunen.
3.
Det skal være en barnehage i Langenesområdet. Solstrålen barnehage består som midlertidig
fram til en evt ny barnehage bygges i området. Det utføres nødvendige, mindre tiltak etter en
gjennomgang av inneklimaet i lokalene.
4.
Det planlegges en ny barnehage i Kjellandsheia med tanke på bygging i en tidlig fase av
utbyggingen av området. Tidshorisont vil avhenge av når utbyggingen blir igangsatt, og antall
plasser utvides gradvis i tråd med reelt behov i området.
5.
Tomtebo barnehage består inntil det er tilgjengelige barnehageplasser som dekker samme
nærområde.
6.
Torvmoen barnehage utvides med en 5. avdeling og utstyrsrom senere i perioden.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2013

Behandling:
Vedtak/innstilling:

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.06.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Rådmannen orienterte om den økonomiske situasjonen på barnehagesektoren.
For 2012 er det betalt kr 900.000 for lite til private barnehager. For 2013 er beløpet estimert til kr
2,3 mill. for lite betalt til private barnehager.
Ordføreren lukket møtet.
Repr. Løchen (H) fremmet følgende endring i punkt 6 i rådmannens forslag :
Torvmoen barnehage utvides med en 5. avdeling og utstyrsrom etter behov.
Votering:
Votering over rådmannens forslag til vedtak med repr. Løchens (H) endringsforslag:
Formannskapet fattet enstemmig vedtak og innstiller slik til kommunestyret:
Innstilling:
1.
Sjøstjerna barnehage bygges ut med en 5. avdeling/utstyrsbod i 2013. Uteområdet både i selve
barnehagen og det lokale friområdet, ferdigstilles også. Den 5. avdelingen tas i bruk
barnehageåret 2014/15 forutsatt at det er behov for nye barnehageplasser.
2.
Vedderheia barnehage utvider med 32 plasser 2015. Dette forutsetter at det er reelt behov for
barnehageplasser i kommunen.
3.
Det skal være en barnehage i Langenesområdet. Solstrålen barnehage består som midlertidig
fram til en evt ny barnehage bygges i området. Det utføres nødvendige, mindre tiltak etter en
gjennomgang av inneklimaet i lokalene.
4.
Det planlegges en ny barnehage i Kjellandsheia med tanke på bygging i en tidlig fase av
utbyggingen av området. Tidshorisont vil avhenge av når utbyggingen blir igangsatt, og antall
plasser utvides gradvis i tråd med reelt behov i området.
5.
Tomtebo barnehage består inntil det er tilgjengelige barnehageplasser som dekker samme
nærområde.
6.
Torvmoen barnehage utvides med en 5. avdeling og utstyrsrom etter behov.

PS 82/13 Uttalelse fra Søgne kommune til planforslag til regionalplan for idrett,
friluftsliv og fysisk aktivitet 2014 - 2020
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune avgir følgende uttalelse:
Søgne kommune ser positivt på at planforslaget har hovedfokus på å få befolkningen til å bevege seg
mer ved at satsingen på hverdagsaktivitet økes og at tilrettelegging av fritidsaktiviteter i nærmiljøet
styrkes.
Søgne kommune mener at skolen vil være en særs viktig aktør for å øke den fysiske aktiviteten blant
barn og ungdom og at utsagnet ”barn skal stimuleres til fysisk aktivitet i skoletiden” bør komme til
uttrykk i planforslaget.
Søgne kommune mener også at leirskoler og naturskoler kan være et virkemiddel til å få flere barn
og ungdom til å bevege seg ute i skog og mark.
De kommunale idrettsrådene bør påta seg en rolle som ”begeistringsagenter” for planforsalgets
visjon og hovedmål.
Søgne kommune ønsker samarbeidsavtale med fylkeskommunen som kan styrke kommunens satsing
på idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.
Fylkeskommunen bør gi støtte til opparbeidelse av turstier og turveier i tilknytning til boområdene.
Fylkeskommunen bør lage en felles mal for skilt og infotavler og nettbaserte kart med informasjon.
Etablere en fylkeskommunal tilskuddsordning til merking av turløyper og turstier.
Fylkeskommunen bør ha sterkt fokus på sikring av nye verdifulle arealer til friluftsformål.
Fylkeskommunen må være en viktig samarbeidspartner i forhold til interkommunale friluftsråd.
Fylkeskommunen bør i samarbeid med kommunene og friluftsrådene, være en aktiv markedsfører av
mulighetene for utøvelse av friluftsliv i fylket.
Vedtatt arealbruk i Kommuneplanens arealdel og i Regional plan for Kristiansand-regionen skal gå
foran temakartene om regionalt viktige friluftsområder.
Søgne kommune ser positivt på planforslaget ang. folkehelsefokuset.
Søgne kommune i samarbeid med fylkeskommunen er positiv til å etablere en utstyrssentral.
Kommuneplanens arealdel og Regional plan for Kristiansand-regionen må legges til grunn for
utarbeidelsen av temakart for regionalt viktige friluftsområder.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.06.2013

Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Repr. Kjelland Larsen (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Søgne kommune ønsker samarbeidsavtale med fylkeskommunen som kan styrke kommunens
satsing på idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.
Søgne kommune ber om å bli vurdert som lokaliseringssted for en regional friidrettshall. Dette
kan være aktuelt i forbindelse med eventuell bygging av ny videregående skole i Søgne.
Repr. Andresen (H) fremmet følgende tilleggsforslag:
Vedtatt arealbruk i Kommuneplanens arealdel, kommunedelsplaners, reguleringsplaners samt
bebyggelseplaners arealdeler og i Regional plan for Kristiansand-regionen skal gå foran
temakartene om regionalt viktige friluftsområder.

Votering:
Votering over repr. Kjelland Larsen (AP) tilleggsforslag:
Formannskapet fattet enstemmig vedtak for rådmannens forslag med repr. Kjelland Larsens (AP)
tilleggsforslag.
Votering over repr. Andresens (H) tilleggsforslag:
Formannskapet fattet enstemmig vedtak for rådmannens forslag med repr. Andresens (H)
tilleggsforslag.
Formannskapet innstiller således til kommunestyret:
Innstilling:
Søgne kommune avgir følgende uttalelse:
Søgne kommune ser positivt på at planforslaget har hovedfokus på å få befolkningen til å
bevege seg mer ved at satsingen på hverdagsaktivitet økes og at tilrettelegging av
fritidsaktiviteter i nærmiljøet styrkes.
Søgne kommune mener at skolen vil være en særs viktig aktør for å øke den fysiske aktiviteten
blant barn og ungdom og at utsagnet ”barn skal stimuleres til fysisk aktivitet i skoletiden” bør
komme til uttrykk i planforslaget.
Søgne kommune mener også at leirskoler og naturskoler kan være et virkemiddel til å få flere
barn og ungdom til å bevege seg ute i skog og mark.

De kommunale idrettsrådene bør påta seg en rolle som ”begeistringsagenter” for
planforsalgets visjon og hovedmål.
Søgne kommune ønsker samarbeidsavtale med fylkeskommunen som kan styrke kommunens
satsing på idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.
Søgne kommune ber om å bli vurdert som lokaliseringssted for en regional friidrettshall.
Dette kan være aktuelt i forbindelse med eventuell bygging av ny videregående skole i Søgne.
Fylkeskommunen bør gi støtte til opparbeidelse av turstier og turveier i tilknytning til
boområdene.
Fylkeskommunen bør lage en felles mal for skilt og infotavler og nettbaserte kart med
informasjon.
Etablere en fylkeskommunal tilskuddsordning til merking av turløyper og turstier.
Fylkeskommunen bør ha sterkt fokus på sikring av nye verdifulle arealer til friluftsformål.
Fylkeskommunen må være en viktig samarbeidspartner i forhold til interkommunale
friluftsråd.
Fylkeskommunen bør i samarbeid med kommunene og friluftsrådene, være en aktiv
markedsfører av mulighetene for utøvelse av friluftsliv i fylket.
Vedtatt arealbruk i Kommuneplanens arealdel, kommunedelsplaners, reguleringsplaners
samt bebyggelseplaners arealdeler og i Regional plan for Kristiansand-regionen skal gå foran
temakartene om regionalt viktige friluftsområder.
Søgne kommune ser positivt på planforslaget ang. folkehelsefokuset.
Søgne kommune i samarbeid med fylkeskommunen er positiv til å etablere en utstyrssentral.
Kommuneplanens arealdel og Regional plan for Kristiansand-regionen må legges til grunn for
utarbeidelsen av temakart for regionalt viktige friluftsområder.

PS 83/13 Opprettelse av Søgne barne- og ungdomsråd (SBUR)


Saksprotokoll i Formannskapet - 18.06.2013
Behandling:

Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.

Votering:
Formannskapet fattet enstemmig vedtak og innstiller til kommunestyret:

Innstilling:
1.
Søgne Barne- og ungdomsråd (SBUR) opprettes fra oktober 2013.
2.
Tjenesteutvalget og Kommunestyret vedtar de vedlagte retningslinjene for SBUR.
3.
Kommunestyret velger én (1) politisk representant i følge retningslinjene.

PS 84/13 Søknad om samtykke til å la byggverk stå på kommunal grunn GB
18/37, Linnegrøvann i Søgne
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet viser til søknad av 29.05.2013 fra adv. Bakka på vegne av Gunnar Sagen/
Sagen Eiendom AS, men finner ikke som eier av GB 18/37 å kunne samtykke i at deler av
tilbygg på GB 18/282, snr 6 blir stående inn på GB 18/37.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.06.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Rådmannen orienterte i saken.
Repr. Berge (V) fremmet utsettelsesforslag for befaring.
Votering over repr. Berges (V) utsettelsesforslag:

Votering:
Formannskapet fattet enstemmig vedtak for repr. Berges (V) utsettelsesforslag for befaring.

Vedtak:
Saken utsettes for befaring.

PS 85/13 Eventuelt

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.06.2013
Behandling:

Saken ble tatt opp utenom sakskartet under eventuelt PS 85/13.
Ordfører leste opp e-post mottatt fra Ingrid Juell Moe ang. båtplasser for fastboende i Prestebukta.
Repr. Kjelland Larsen (AP) fremmet følgende fellesforslag på vegne av AP, KRF, V, og Uavh:
Det avmerkes 2 parkeringsplasser i Prestebukta for fastboende på øyene.
Dette er et midlertidig tiltak fram til parkeringsplass for båteiere er åpnet.
Repr. Andersen (Uavh) fremmet følgende tilleggsforslag til repr. Kjelland Larsens (AP)
fellesforslag:
Med dette vedtak avsluttes saken om parkeringsplasser og båtplasser i Prestebukta.

Votering repr. Kjelland Larsens (AP) fellesforslag(AP, KRF, V, Uavh) med repr. Andersens (Uavh)
tilleggsforslag:
2 stemmer (AP, V) for repr. Kjelland Larsens (AP) fellesforslag (AP,KRF,V,Uavh), 5 stemmer (H,
KRF, Uavh) for repr. Kjelland Larsens fellesforslag med repr. Andersens (Uavh) tilleggsforslag.

Vedtak:
Det avmerkes 2 parkeringsplasser i Prestebukta for fastboende på øyene.
Dette er et midlertidig tiltak fram til parkeringsplass for båteiere er åpnet.
Med dette vedtak avsluttes saken om parkeringsplasser og båtplasser i Prestebukta.

Repr. Andersen (Uavh) stilte spørsmål i sak ang. kloakk i Linnegrøvan.
Rådmannens orienterte.
Rådmannens opplyste at det ikke foreligger noen skriftlig avtale med Seniorsenteret.
Rådmannen orienterte om medarbeiderundersøkelsen.
Rådmannen orienterte om at Kenneth Harbak vant navnekonkurransen om navn til møterom i
Rådhuset.
Møterommene har fått følgende navn:
1 etasje
Ny-Hellesund
Songvår
2 etasje
Høllen
Lunde
Langenes
Try
3 etasje
Spjotheia
Lindåsen

PS 86/13 Parkeringsplasser for fastboene på øyene i Prestebukta
Rådmannens forslag til vedtak:

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.06.2013
Behandling:
Saken ble tatt opp utenom sakskartet under eventuelt PS 85/13.
Ordfører leste opp e-post mottatt fra Ingrid Juell Moe ang. båtplasser for fastboende i Prestebukta.

Repr. Kjelland Larsen (AP) fremmet følgende fellesforslag på vegne av AP, KRF, V, og Uavh:
Det avmerkes 2 parkeringsplasser i Prestebukta for fastboende på øyene.
Dette er et midlertidig tiltak fram til parkeringsplass for båteiere er åpnet.
Repr. Andersen (Uavh) fremmet følgende tilleggsforslag til repr. Kjelland Larsens fellesforslag(AP,
KRF, V, Uavh):
Med dette vedtak avsluttes saken om parkeringsplasser og båtplasser i Prestebukta.

Votering repr. Kjelland Larsens (AP) fellesforslag(AP, KRF, V, Uavh) med repr. Andersens (Uavh)
tilleggsforslag:
2 stemmer (AP, V) for repr. Kjelland Larsens (AP) fellesforslag (AP,KRF,V,Uavh), 5 stemmer (H,
KRF, Uavh) for repr. Kjelland Larsens fellesforslag med repr. Andersens (Uavh) tilleggsforslag.
Formannskapet fattet følgende vedtak:
Vedtak:
Det avmerkes 2 parkeringsplasser i Prestebukta for fastboende på øyene.
Dette er et midlertidig tiltak fram til parkeringsplass for båteiere er åpnet.
Med dette vedtak avsluttes saken om parkeringsplasser og båtplasser i Prestebukta.

