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Sak RS 8/18 Søknad om tilskudd til *** ***** **** behandlet i lukket møte med hjemmel i
kommuneloven § 31.2 jmf. Off.l. §13.1 jfr. Fv.l.§13.2
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med hjemmel i kommuneloven § 31.3 jmf Off.l. §13.1 jfr. Fv.l.§13.

Habilitet
Repr. Berge (V) erklært inhabil i sak PS 8/17 Avtale om grunn mellom Bjørn Arild Stea og Søgne
kommune, da han driver Søgnejordbær DA. Ingen vara møtte for repr. Berge. 8 medlemmer til stede
under behandlingen.
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.
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PS 1/18 Godkjenning av protokoll fra møte i formannskapet 29.11.17
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte i formannskapet 29.11.17.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.01.2018
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte i formannskapet 29.11.17.

PS 2/18 Referatsaker formannskapet 17.01.18
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.01.2018
Behandling:
RS 1/18 Høringssvar til forslag til ny lov om Tros- og Livssynssamfunn 2017/2937
Ingen merknader
RS 2/18 Referat fra evalueringsmøte etter flom 29.09.17 - 03.10.17 2017/2850
Ingen merknader
RS 3/18 Regionplan Agder 2030 - oppstart av planarbeid og høring av planprogram - frist 01.03.18
2017/3628
Ingen merknader
RS 4/18 Høring - Planprogram for revidering av Regional plan for Kristiansandsregionen (ATP-plan)
2016/2095
Ordfører Hilde (AP) ba om at følgende ble protokollført:
•
Bør samsvare mer med intensjoner i utkast til regionplan Agder, bla ifht nye kollektivløsninger
som en følge av ny miljøvennlig teknologi.
•
Kommunen bør representeres i arbeidsgrupper i arbeidet med planen
•
Det bør utredes muligheter for at Busstilbudet til Søgne kan utvides, f eks ved at det utredes om «
grunnlinjen « kan utvides vestover som en følge av kommunereform om forventet vekst vest i
Nye KRS.
•
ATP plan bør ses i sammenheng med arbeidet om ny Byvekstavtale.
Repr. Andersen (H) ba om at følgende ble protokollført:
•
Bør ha med Lohnelier i utviklingen av bedre busstilbud til Søgne
RS 5/18 Debatthefte 2018 - KS spør 2015/12
Saken legges også frem for kommunestyret 25.01.17
RS 6/18 Presisering og ny utsatt høringsfrist - Strategiplan for forebygging av voldelig ekstremisme hatkriminalitet - sårbare samfunn 2017/23
RS 7/18 Forespørsel om egen buss for elevtransport fra Birkelid til språkkafeen på rådhuset i Søgne
2017/3547

Ordfører Hilde (AP) ba om at følgende ble protokollført:
Administrasjonen bes rette en forespørsel til AKT om å bedre busstilknytningen på Birkelid og avklare status
for broa.

Vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

RS 1/18 Høringssvar til forslag til ny lov om Tros- og Livssynssamfunn 2017/2937
RS 2/18 Referat fra evalueringsmøte etter flom 29.09.17 - 03.10.17 2017/2850
RS 3/18 Regionplan Agder 2030 - oppstart av planarbeid og høring av
planprogram - frist 01.03.18 2017/3628
RS 4/18 Høring - Planprogram for revidering av Regional plan for
Kristiansandsregionen (ATP-plan) 2016/2095
RS 5/18 Debatthefte 2018 - KS spør 2015/12
RS 6/18 Presisering og ny utsatt høringsfrist - Strategiplan for forebygging av
voldelig ekstremisme - hatkriminalitet - sårbare samfunn 2017/23
RS 7/18 Forespørsel om egen buss for elevtransport fra Birkelid til språkkafeen
på rådhuset i Søgne 2017/3547
PS 3/18 Referatsaker formannskapet 17.01.18 - u.off
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsaken til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.01.2018
RS 8/18 Søknad om tilskudd ***** ******** ******
Behandling:
Møtet lukket med hjemmel i kommuneloven § 31.2 , Off.l. §13.1 jfr. Fv.l.§13.2
Formannskapet fattet enstemmig innstilling til kommunestyret.

Innstilling:
Søknad innvilges med 100.000 kr. Beløpet tas fra disposisjonsfond.

PS 4/18 Melding om - ***** ***** ***** ***** ***** *****

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.01.2018
Behandling:
Møtet lukket med hjemmel i kommuneloven § 31.3, med henvisning til Off.l. §13.1 jfr. Fv.l.§13.
Formannskapet fremmet felles forslag:
1. Hovedverneombud (Søgne), Torfinn Kleivset og Tor Ole Holbæk (fra revisjonen) eller den han
anbefaler gis kompetanse til å håndtere varsel. ( sak 2018/50 i postliste. )
2. Det søkes nødvendig bistand (juridisk) ved håndteringen av varselet.
Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Hovedverneombud (Søgne), Torfinn Kleivset og Tor Ole Holbæk (fra revisjonen) eller den han
anbefaler gis kompetanse til å håndtere varsel. ( sak 2018/50 i postliste. )
2. Det søkes nødvendig bistand (juridisk) ved håndteringen av varselet.

PS 5/18 Godkjenning av handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø
Rådmannens forslag til vedtak:
Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø, skolene i Søgne vedtas. Endringer i Forskrift om
ordensreglementet tas til etterretning.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 21.11.2017
Behandling:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø, skolene i Søgne vedtas. Endringer i Forskrift om
ordensreglementet tas til etterretning.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.01.2018
Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø, skolene i Søgne vedtas. Endringer i Forskrift om
ordensreglementet tas til etterretning.

PS 6/18 Utviklingsplan for barnehage og skole 2017-2020
Rådmannens forslag til vedtak:
Utviklingsplan for barnehage og skole 2017-2020 vedtas. Planen erstatter Pedagogisk utviklingsplan
for grunnskolen 2015-2019.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 21.11.2017
Behandling:
Det er kommet innspill fra Elevombudet til sak 68/17 Utviklingsplan for barnehage og skole 2017-2020. Det
ble stilt spørsmål om Tjenesteutvalget ønsker å motta brev fra Elevombudet direkte i møtet. Tjenesteutvalget
fattet enstemmig vedtak om å motta brevet. Innspill fra elevombudet delt ut i møtet og gjennomgått og saken
ble tatt opp til behandling.
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Tjenesteutvalget innstiller til formannskapet
Innstilling:
Utviklingsplan for barnehage og skole 2017-2020 vedtas. Planen erstatter Pedagogisk utviklingsplan
for grunnskolen 2015-2019.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.01.2018
Behandling:
Innspill fra elevombudet til saken er publisert i mappen «Andre dokumenter» og sendt medlemmene i
formannskapet sammen med innkallingen.
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling.
Repr. Egeli (AP) fremmet tilleggsforslag:
Elevombudets forslag fremmes som tillegg

Votering:
Tjenesteutvalget innstilling med tilleggsforslag fra Arbeiderpartiet enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Utviklingsplan for barnehage og skole 2017-2020 vedtas med elevombudets tillegg. Planen erstatter
Pedagogisk utviklingsplan for grunnskolen 2015-2019.

PS 7/18 Evaluering av KommuneTV løsningen og spørsmål om utvidelse
av utvalg som har sendinger.
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Dagens avtale og løsning med Aventia Media videreføres.
2. Kommunestyret avgjør om kontrollutvalget også skal streame sendinger.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.01.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag:
1. Dagens avtale og løsning med Aventia Media videreføres.
2. Kommunestyret avgjør om kontrollutvalget også skal streame sendinger.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet forslag til nytt punkt 2:
Formannskapet innstiller til kommunestyret at kontrollutvalgsmøter og administrasjonsutvalget
direkteoverføres/streames

Votering:
Rådmannens forslag med tillegg fra FRP enstemmig vedtatt.
Innstilling til kommunestyret:
1. Dagens avtale og løsning med Aventia Media videreføres.
2. Formannskapet innstiller til kommunestyret at kontrollutvalgsmøter og administrasjonsutvalget
direkteoverføres/streames

PS 8/18 Avtale om grunn mellom Bjørn Arild Stea og Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til avtale dat. 05.01.18 mellom Søgne kommune og Bjørn Arild Stea om makebytte og salg
av delfelt C1-5 godkjennes.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.01.2018
Behandling:
Repr. Berge (V) driver Søgnejordbær DA sammen med Bjørn Arild Stea. Han ba om å få vurdert sin habilitet
og fratrådte møtet under habilitetsvurderingen under møtet. Formannskapet erklærte repr. Berge (V)
enstemmig som inhabil. Ingen vara møtte for repr. Berge. 8 medlemmer til stede under behandlingen.
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Forslag til avtale dat. 05.01.18 mellom Søgne kommune og Bjørn Arild Stea om makebytte og salg av delfelt
C1-5 godkjennes.

PS 9/18 Valg av politisk representant til styringsgruppe Langenesveien og
Hølleveien
Rådmannens forslag til vedtak:
Som politisk representant (observatør) til styringsgruppe Langenesveien og Hølleveien utnevnes fra
Søgne kommune:

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.01.2018
Behandling:
Arild Berge (V) ba om å få vurdert sin habilitet da han har eiendom i området. Han ble enstemmig erklært
habil.
Til behandling forelå rådmannens forslag:
Som politisk representant (observatør) til styringsgruppe Langenesveien og Hølleveien utnevnes fra Søgne
kommune:
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet forslag til politisk representant (observatør):
Tom Løchen (H)
Repr. Egeli (AP) fremmet forslag til politisk representant (observatør):
Leder av plan – og miljøutvalget i Søgne
Votering:
FRP sitt forslag satt opp AP sitt forslag. FRP sitt forslag vedtatt med 5 (H, V, KRF, FRP) mot 4 (AP, SV)
stemmer.

Vedtak:
Som politisk representant (observatør) til styringsgruppe Langenesveien og Hølleveien utnevnes fra Søgne
kommune Tom Løchen (H)

PS 10/18 Felles kommunal klimastrategi for Region Kristiansand iht.
"Klimaveikart Agder"
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Søgne kommunestyre godkjenner at klimasamarbeidet i Region Kristiansand fra d.d. kobles til det
regionale arbeidet med «Klimaveikart Agder», og at ny klimaplan/strategi har til hensikt å utarbeide egne
tiltakslister på kommunenivå i tråd med veikartets anbefalinger.
2. Søgne kommunestyre ønsker at Region Kristiansand ivaretar koordinering for de syv
samarbeidskommunene og at fagpersoner i kommunene inviteres til å bidra med nødvendig egeninnsats i
de fire definerte arbeidsgruppene.
3. Søgne kommunestyre ber Region Kristiansand innta en aktiv rolle med å forankre arbeidet med veikartet
og det endelig produktet «Klimaveikart Agder» og oppfølgingen i de syv samarbeidskommunene.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.01.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
1. Søgne kommunestyre godkjenner at klimasamarbeidet i Region Kristiansand fra d.d. kobles til det
regionale arbeidet med «Klimaveikart Agder», og at ny klimaplan/strategi har til hensikt å utarbeide egne
tiltakslister på kommunenivå i tråd med veikartets anbefalinger.
2. Søgne kommunestyre ønsker at Region Kristiansand ivaretar koordinering for de syv
samarbeidskommunene og at fagpersoner i kommunene inviteres til å bidra med nødvendig egeninnsats i
de fire definerte arbeidsgruppene.
3. Søgne kommunestyre ber Region Kristiansand innta en aktiv rolle med å forankre arbeidet med veikartet
og det endelig produktet «Klimaveikart Agder» og oppfølgingen i de syv samarbeidskommunene.
Rådmannen fremmet nytt forslag i møtet:
1. Søgne kommunestyre godkjenner at klimasamarbeidet i Region Kristiansand fra d.d. kobles til det
regionale arbeidet med «Klimaveikart Agder», og at ny klimaplan/strategi har til hensikt å utarbeide egne
tiltakslister på kommunenivå i tråd med veikartets anbefalinger.
2. Søgne kommunestyre ønsker at rådmannsutvalget i Region Kristiansand koordinerer bruk av
kommunenes faglige ressurser i arbeidet med Klimakart Agder og oppfølging av dette i kommunene.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
1. Søgne kommunestyre godkjenner at klimasamarbeidet i Region Kristiansand fra d.d. kobles til det
regionale arbeidet med «Klimaveikart Agder», og at ny klimaplan/strategi har til hensikt å utarbeide egne
tiltakslister på kommunenivå i tråd med veikartets anbefalinger.
2. Søgne kommunestyre ønsker at rådmannsutvalget i Region Kristiansand koordinerer bruk av
kommunenes faglige ressurser i arbeidet med Klimakart Agder og oppfølging av dette i kommunene.

PS 11/18 Kommuneplanens samfunnsdel - Søgne mot 2030
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommuneplanens samfunnsdel – Søgne mot 2030, datert 21. november 2017, sendes på høring og
legges ut til offentlig ettersyn.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 10.01.2018
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

Kommuneplanens samfunnsdel – Søgne mot 2030, datert 21. november 2017, sendes på høring og
legges ut til offentlig ettersyn.
Repr. Johansen (AP) fremmet forslag:

Kommuneplanens samfunnsdel legges ikke ut til offentlig ettersyn.
Votering:

Rådmannens forslag satt opp Arbeiderpartiets forslag. Rådmannens forslag vedtatt med 7 mot 2 (AP)
stemmer.

Innstilling:
Kommuneplanens samfunnsdel – Søgne mot 2030, datert 21. november 2017, sendes på høring og
legges ut til offentlig ettersyn.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.01.2018
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
Kommuneplanens samfunnsdel – Søgne mot 2030, datert 21. november 2017, sendes på høring og legges ut til
offentlig ettersyn.
Repr. (AP) fremmet utsettelsesforslag:
Kommuneplanens samfunnsdel legges ikke ut til offentlig ettersyn i påvente av ny samordnet kommuneplan

for Nye Kristiansand
Votering utsettelse
Utsettelsesforslaget falt med 3 (AP) mot 6 mot stemmer.
Repr. Egeli (AP) fremmet forslag til tilføyelser i planen:
·
Utenforskap som samfunnsproblem må adresseres sterkere i planen
·
Det bør legges bedre til rette for marine næringer, herunder fiske og ny industri knyttet til havbruk
og det blå skiftet
·
Digitalisering og automatisering av samfunnet har konsekvenser for all samfunnsutvikling, De
utfordringer og muligheter dette gir bør adresseres sterkere.
Repr. Andersen (H) fremmet forslag:
Viktig at spredt boligbygging videreføres i ny plan og ny kommune, vest og nord i bygda
Viktig å hensynta landbruk og fiske
Votering:
Tjenesteutvalgets innstilling med tillegg fra AP og Høyre enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommuneplanens samfunnsdel – Søgne mot 2030, datert 21. november 2017, sendes på høring og legges ut til
offentlig ettersyn, med følgende vedtatte tilleggs innspill:
·
·
·
·
·

Utenforskap som samfunnsproblem må adresseres sterkere i planen
Det bør legges bedre til rette for marine næringer, herunder fiske og ny industri knyttet til havbruk
og det blå skiftet
Digitalisering og automatisering av samfunnet har konsekvenser for all samfunnsutvikling, De
utfordringer og muligheter dette gir bør adresseres sterkere.
Viktig at spredt boligbygging videreføres i ny plan og ny kommune, vest og nord i bygda
Viktig å hensynta landbruk og fiske

PS 12/18 Eventuelt formannskapet 17.01.18

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.01.2018
Behandling:
Ordfører Hilde (AP):
 Invitasjon fra KMD om temaer på seminar11-12 april om kommunesammenslåing. Ordfører ønsket
eventuelle innspill fra formannskapet om innspill til temaer. Ingen spesielle ønsker
 Orienterte om innspill om Sykkelekspressvei og er det ønskelig med en sak for formannskapet.
Formannskapet ønsket en tilbakemelding om status.
 Oppfølging av sak fra formannskapet 29/11-17:
Repr. Kjær(SV): Ønsker en sak om reversering av vedtak om kommunereform i kommunestyret
Ordfører Hilde (AP): Dersom det er aktuelt kan en slik sak tidligst bli behandlet i kommunestyret i
januar 2018 etter behandling i Stortinget i desember 2017.
Repr. Kjær (SV) ble anbefalt å fremme en interpellasjon i kommunestyret.
Repr (FRP) Terkelsen (FRP):
Orienterte om ordførers uttalelser i rettsak.
Repr. Egeli (AP) innvilget permisjon.
Repr. Jack Andersen (H):
Transport til legesenter og tannlegekontor. Er det mulig med skilting at «Syketransport med løyve tillatt».
Formannskapet ber om en sak om muligheten for mer fleksibel kjøring over torvet.
Repr. Berge (V)
Orienterte om nærdemokrati i K3 og ønsker innspill til organisering i ny kommune, spesielt fra eldrerådet,
rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og SBUR. Ordfører videreformidler til utvalgsledere.
Repr. Bakke (AP)
Tilgang til gang- og sykkelstier bør være ikke være stengt av brøytekanter. Kommunalsjef Tofte: Generelt bør
slike tilfeller meldes direkte inn til ingeniørvesenet.
Rådmann Holum
Orienterte om sprengt svømmehallkapasitet i Nye Kristiansand .
Ordfører la frem følgende forslag til vedtak :
Søgne kommune ønsker å utrede mulighet for ny svømmehall i K3 i Søgne i forbindelse med bygging av ny
Søgne VGS/ungdomsskole.
Formannskapet fattet enstemmig vedtak:
Søgne kommune ønsker å utrede mulighet for ny svømmehall i K3 i Søgne i forbindelse med bygging av ny
Søgne VGS/ungdomsskole.

