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PS 16/19 Godkjenning av protokoll fra møte 13.02.2019 og 28.02.2019
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 13.02.2019.
Formannskapet godkjenner protokoll fra ekstraordinært møte 28.02.2019.

Saksprotokoll i Formannskapet - 13.03.2019
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 13.02.2019.
Formannskapet godkjenner protokoll fra ekstraordinært møte 28.02.2019.

PS 17/19 Referatsaker Formannskapet 13.03.2019
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 13.03.2019

Behandling:
Paul Magne Lunde tiltrådte møtet som vara for Bjørn Egeli til behandling av RS 8/19.
RS 7/19 NAV – Nasjonale mål og hovedprioriteringer 2019
Repr. Egeli (AP) fremmet fellesforslag fra formannskapet:
Fellesnemnda har vedtatt at NAV skal ha kontortjenester i Søgne. For at denne tjenesten skal være et
lavterskeltilbud og ha reell betydning for innbyggerne må den som et minimum inneholde:
- Nødhjelp
- Nødbolig
- Unge under 30 år
- Flyktninger
- Gjeldsrådgivning
- Oppfølgning av lokale arbeidsgivere
Mange opplever et digitalt utenforskap. Veiledningstjenesten i innbyggertorget må omfatte bistand/
veiledning til å søke digitalt på alle NAV- tjenester.
RS 8/19 Flagging på Nordens dag 23.mars
Repr. Lunde (AP) fremmet fellesforslag i formannskapet:
Det skal flagges på rådhuset 23.mars.
Votering:
Fellesforslag, forslag fra AP og rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.
RS 7/19 NAV – Nasjonale mål og hovedprioriteringer 2019
Fellesnemnda har vedtatt at NAV skal ha kontortjenester i Søgne. For at denne tjenesten skal
være et lavterskeltilbud og ha reell betydning for innbyggerne må den som et minimum
inneholde:
- Nødhjelp
- Nødbolig
- Unge under 30 år
- Flyktninger
- Gjeldsrådgivning
- Oppfølgning av lokale arbeidsgivere
Mange opplever et digitalt utenforskap. Veiledningstjenesten i innbyggertorget må omfatte
bistand/ veiledning til å søke digitalt på alle NAV- tjenester.
RS 8/19 Flagging på Nordens dag 23.mars
Det skal flagges på rådhuset 23.mars.

RS 7/19 Nav - nasjonale mål og hovedprioriteringer 2019 2019/18
RS 8/19 Flagging på Nordens dag 23. mars 2017/2416
PS 18/19 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for nye Kristiansand

Forslag til vedtak:
Formannskapet tilrår at kommunestyret gjør følgende vedtak:
Kommunestyret vedtar helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for nye Kristiansand vedtatt i
Fellesnemnda 18.12.2018 inkludert foreslåtte endringer.

Saksprotokoll i Formannskapet - 13.03.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tilrår at kommunestyret gjør følgende vedtak:
Kommunestyret vedtar helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for nye Kristiansand vedtatt i
Fellesnemnda 18.12.2018 inkludert foreslåtte endringer.
Votering:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Innstilling:
Formannskapet tilrår at kommunestyret gjør følgende vedtak:
Kommunestyret vedtar helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for nye Kristiansand vedtatt i
Fellesnemnda 18.12.2018 inkludert foreslåtte endringer.

PS 19/19 Planstrategi for nye Kristiansand 2019 - 2023
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret i Søgne kommune slutter seg til forslag til planstrategi for nye
Kristiansand, datert 19.2.2019, jf. PBL § 10-1.
2. Vedtaket innebærer at kommuneplanen for nye Kristiansand revideres i to faser:
a. Det meldes oppstart av planarbeid for ny samfunnsdel med overordnet
arealstrategi for nye Kristiansand. Arbeidet starter opp som et interkommunalt
samarbeid i 2019, i tråd med kapittel 9 i plan- og bygningsloven, og vedtas
endelig av det nye bystyret i 2020.
b. Parallelt med oppstart av samfunnsdelen settes det i gang et forberedende,
felles kartleggingsarbeid for en ny og samlet arealdel som vil danne grunnlag
for ny arealdel når arbeidet med den meldes formelt opp etter at ny
samfunnsdel er vedtatt.
3. Myndighet til å treffe vedtak om planprosessen for samfunnsdelen overføres til
fellesnemnda for nye Kristiansand fram til ny kommune er etablert, jf. PBL. § 9-3.
4. Igangsetting av øvrige planarbeid vil skje i tråd med planstrategiens forslag, kapittel
10.2.

Saksprotokoll i Formannskapet - 13.03.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
5. Kommunestyret i Søgne kommune slutter seg til forslag til planstrategi for nye
Kristiansand, datert 19.2.2019, jf. PBL § 10-1.
6. Vedtaket innebærer at kommuneplanen for nye Kristiansand revideres i to faser:
c. Det meldes oppstart av planarbeid for ny samfunnsdel med overordnet
arealstrategi for nye Kristiansand. Arbeidet starter opp som et interkommunalt
samarbeid i 2019, i tråd med kapittel 9 i plan- og bygningsloven, og vedtas
endelig av det nye bystyret i 2020.
d. Parallelt med oppstart av samfunnsdelen settes det i gang et forberedende,
felles kartleggingsarbeid for en ny og samlet arealdel som vil danne grunnlag
for ny arealdel når arbeidet med den meldes formelt opp etter at ny samfunnsdel er
vedtatt.
7. Myndighet til å treffe vedtak om planprosessen for samfunnsdelen overføres til
fellesnemnda for nye Kristiansand fram til ny kommune er etablert, jf. PBL. § 9-3.
8. Igangsetting av øvrige planarbeid vil skje i tråd med planstrategiens forslag, kapittel
10.2.
Votering:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Innstilling:
1. Kommunestyret i Søgne kommune slutter seg til forslag til planstrategi for nye
Kristiansand, datert 19.2.2019, jf. PBL § 10-1.
2. Vedtaket innebærer at kommuneplanen for nye Kristiansand revideres i to faser:
e. Det meldes oppstart av planarbeid for ny samfunnsdel med overordnet
arealstrategi for nye Kristiansand. Arbeidet starter opp som et interkommunalt
samarbeid i 2019, i tråd med kapittel 9 i plan- og bygningsloven, og vedtas
endelig av det nye bystyret i 2020.
f. Parallelt med oppstart av samfunnsdelen settes det i gang et forberedende,
felles kartleggingsarbeid for en ny og samlet arealdel som vil danne grunnlag
for ny arealdel når arbeidet med den meldes formelt opp etter at ny samfunnsdel er
vedtatt.
3. Myndighet til å treffe vedtak om planprosessen for samfunnsdelen overføres til
fellesnemnda for nye Kristiansand fram til ny kommune er etablert, jf. PBL. § 9-3.
4. Igangsetting av øvrige planarbeid vil skje i tråd med planstrategiens forslag, kapittel
10.2.

PS 20/19 Fastsetting av klimatilpasningsstrategi for nye Kristiansand

Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tilrår at kommunestyret gjør følgende vedtak:
Klimatilpasningsstrategien legges til grunn for nye Kristiansands klimatilpasningsarbeid.
Programleder utarbeider handlingsplan for klimatilpasningsstrategien når strategien er
vedtatt i alle de tre kommunene.

Saksprotokoll i Formannskapet - 13.03.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

Formannskapet tilrår at kommunestyret gjør følgende vedtak:
Klimatilpasningsstrategien legges til grunn for nye Kristiansands klimatilpasningsarbeid.
Programleder utarbeider handlingsplan for klimatilpasningsstrategien når strategien er vedtatt i alle
de tre kommunene.
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Formannskapet tilrår at kommunestyret gjør følgende vedtak:
Klimatilpasningsstrategien legges til grunn for nye Kristiansands klimatilpasningsarbeid.
Programleder utarbeider handlingsplan for klimatilpasningsstrategien når strategien er
vedtatt i alle de tre kommunene.

PS 21/19 Avtale med Kristiansand kommune - kommunelegefunksjoner i
perioden 01.04 - 31.12 2019
Rådmannens forslag til vedtak:
Det inngås samarbeidsavtale med Kristiansand kommune om ivaretagelse av
kommunelegefunksjoner, slik det framgår av vedlegg.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 06.03.2019
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak:
Det inngås samarbeidsavtale med Kristiansand kommune om ivaretagelse av
kommunelegefunksjoner, slik det framgår av vedlegg.
Votering:
Enstemmig vedtatt

Vedtak/innstilling:
Det inngås samarbeidsavtale med Kristiansand kommune om ivaretagelse av
kommunelegefunksjoner, slik det framgår av vedlegg.

Saksprotokoll i Formannskapet - 13.03.2019
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra tjenesteutvalget:

Det inngås samarbeidsavtale med Kristiansand kommune om ivaretagelse av
kommunelegefunksjoner, slik det framgår av vedlegg.
Ordfører Hilde (AP) fremmet endringsforslag etter rådmannens anbefaling:
Det inngås samarbeidsavtale jf. kommunelovens § 28 1b med Kristiansand kommune om
ivaretagelse av kommunelegefunksjoner, slik det framgår av vedlegg.
Votering:
Endringsforslag fra AP ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Det inngås samarbeidsavtale jf. kommunelovens § 28 1b med Kristiansand kommune om
ivaretagelse av kommunelegefunksjoner, slik det framgår av vedlegg.

PS 22/19 TILSKUDD TIL FORSVARSHISTORISK FORENING/NYHELLESUND KYSTFORT
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Søgne kommune støtter Forsvarshistorisk forening sitt arbeid med å ta vare på og formidle
fortet i Ny-Hellesund med kr 50.000 i 2019.
2. Søgne kommunes årlige driftstilskudd på 10.000 til Forsvarshistorisk forening blir fortsatt utbetalt
i 2019. Årsmelding med regnskap skal leveres før driftstilskudd utbetales.
3. Merutgiften i 2019 på til sammen kr 50.000 belastes området Felles oppvekst

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 06.03.2019
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak:
1. Søgne kommune støtter Forsvarshistorisk forening sitt arbeid med å ta vare på og formidle

fortet i Ny-Hellesund med kr 50.000 i 2019.
2. Søgne kommunes årlige driftstilskudd på 10.000 til Forsvarshistorisk forening blir fortsatt utbetalt
i 2019. Årsmelding med regnskap skal leveres før driftstilskudd utbetales.
3. Merutgiften i 2019 på til sammen kr 50.000 belastes området Felles oppvekst
Felles forslag fra tjenesteutvalget fremmet:
Pkt 3: Merutgiften dekkes av disposisjonsfond
Votering:

Enstemmig
Vedtak/innstilling:
1. Søgne kommune støtter Forsvarshistorisk forening sitt arbeid med å ta vare på og formidle
fortet i Ny-Hellesund med kr 50.000 i 2019.
2. Søgne kommunes årlige driftstilskudd på 10.000 til Forsvarshistorisk forening blir fortsatt utbetalt
i 2019. Årsmelding med regnskap skal leveres før driftstilskudd utbetales.
3. Merutgiften i 2019 på til sammen kr 50.000 dekkes av disposisjonsfond

Saksprotokoll i Formannskapet - 13.03.2019
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra tjenesteutvalget:
1. Søgne kommune støtter Forsvarshistorisk forening sitt arbeid med å ta vare på og formidle
fortet i Ny-Hellesund med kr 50.000 i 2019.
2. Søgne kommunes årlige driftstilskudd på 10.000 til Forsvarshistorisk forening blir fortsatt utbetalt
i 2019. Årsmelding med regnskap skal leveres før driftstilskudd utbetales.
3. Merutgiften i 2019 på til sammen kr 50.000 dekkes av disposisjonsfond
Votering:

Innstilling fra tjenesteutvalget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Søgne kommune støtter Forsvarshistorisk forening sitt arbeid med å ta vare på og formidle
fortet i Ny-Hellesund med kr 50.000 i 2019.
2. Søgne kommunes årlige driftstilskudd på 10.000 til Forsvarshistorisk forening blir fortsatt
utbetalt i 2019. Årsmelding med regnskap skal leveres før driftstilskudd utbetales.
3. Merutgiften i 2019 på til sammen kr 50.000 dekkes av disposisjonsfond

PS 23/19 Søknad fra Søgne Skolekorps om ekstra bevilgning
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne skolekorps tilrås å søke kulturmidler på vanlig måte i 2019.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 06.03.2019
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne skolekorps tilrås å søke kulturmidler på vanlig måte i 2019.
Representant Jørgensen (FrP) fremmet forslag:

Tjenesteutvalget er fornøyde med den nyrekrutteringen Søgne skolekorps har fått. I budsjettet for
2018 fikk kulturenheten tilført 300.000 kroner ekstra i driftsmidler. Ettersom dette er videreført i
2019 ber tjenesteutvalget om at Søgne skolekorps søker kulturenheten om kulturmidler på ordinær
måte. Revidert regnskap må legges frem med riktige tall før søknaden kan vurderes.
Tjenesteutvalget som politisk fagorgan for kultur anmoder formannskapet og kommunestyret om
ikke å innvilge midler til lag og foreninger utover de avsatte midlene til kulturmidler. Det er mange
lag og foreninger i kommunen som ønsker økt støtte, og derfor er det mest forutsigbart og rettferdig
at alle søker om midler på ordinær måte.
Representant Henden (AP) fremmet forslag:
Tjenesteutvalget ber om at søknad fra Søgne skolekorps om ekstra bevilgning støttes med 50 000 kroner til
instrumenter. Saken sendes til Formannskapet for oppfølging.
Representant Roy Fardal (FrP) fremmet forslag:
Saken utsettes slik at riktig regnskap foreligger.
Votering: Enstemmig
Det ble ikke stemt over forslagene fremmet av repr. Jørgensen (FrP) og repr. Henden (AP).

Vedtak/innstilling:
Saken utsettes slik at riktig regnskap foreligger.

Saksprotokoll i Formannskapet - 13.03.2019
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra tjenesteutvalget:
Saken utsettes slik at riktig regnskap foreligger.
Det ble votert over innstilling fra tjenesteutvalget.
Innstillingen om å utsette saken falt med 5 mot 3 (V, FRP, SV) stemmer.

Repr. Lunde (AP) fremmet forslag:
Søgne skolekorps gis en ekstra bevilling på kr 50 000,- under forutsetning av at det legges frem godkjent
regnskap. Inndekning i disposisjonsfondet.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet forslag:
Tjenesteutvalget er fornøyde med den nyrekrutteringen Søgne skolekorps har fått. I budsjettet for 2018
fikk kulturenheten tilført 300.000 kroner ekstra i driftsmidler. Ettersom dette er videreført i 2019 ber
tjenesteutvalget om at Søgne skolekorps søker kulturenheten om kulturmidler på ordinær måte.
Tjenesteutvalget som politisk fagorgan for kultur anmoder formannskapet og kommunestyret om ikke å
innvilge midler til lag og foreninger utover de avsatte midlene til kulturmidler. Det er mange lag og
foreninger i kommunen som ønsker økt støtte, og derfor er det mest forutsigbart og rettferdig at alle
søker om midler på ordinær måte.
Votering:
 Forslag fra AP satt opp mot forslag fra FRP
AP sitt forslag vedtatt med 7 mot 1 (FRP) stemmer.

Vedtak:
Søgne skolekorps gis en ekstra bevilling på kr 50 000,- under forutsetning av at det legges frem
godkjent regnskap. Inndekning i disposisjonsfondet.

PS 24/19 Tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner 1. runde 2019
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Det tildeles 4000,- til Søgne Turgruppes arrangement «verdensdagen for psykisk helse»
2. 30 000,- til Trivselstiltak for eldre (Kjøregruppa) ved Bjørg Bjørsvik
3. Det tildeles 10 000,- til Søgne Røde Kors besøkstjeneste
4. Til 1. Søgne Sjøspeidergruppes tildeles det 9000,- i støtte til reduksjon av egenandel.
5. 12 500,- tildeles til «Norsktreningskafeen» ved Søgne frivilligsentral
6. 24 000,- tildeles «Aktivitetskarusellen» ved Søgne frivilligsentral
7. 10 000,- tildeles Kirkens SOS Agder

Saksprotokoll i Formannskapet - 13.03.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
1. Det tildeles 4000,- til Søgne Turgruppes arrangement «verdensdagen for psykisk helse»
2. 30 000,- til Trivselstiltak for eldre (Kjøregruppa) ved Bjørg Bjørsvik
3. Det tildeles 10 000,- til Søgne Røde Kors besøkstjeneste
4. Til 1. Søgne Sjøspeidergruppes tildeles det 9000,- i støtte til reduksjon av egenandel.
5. 12 500,- tildeles til «Norsktreningskafeen» ved Søgne frivilligsentral
6. 24 000,- tildeles «Aktivitetskarusellen» ved Søgne frivilligsentral
7. 10 000,- tildeles Kirkens SOS Agder
Votering:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Det tildeles 4000,- til Søgne Turgruppes arrangement «verdensdagen for psykisk helse»
2. 30 000,- til Trivselstiltak for eldre (Kjøregruppa) ved Bjørg Bjørsvik
3. Det tildeles 10 000,- til Søgne Røde Kors besøkstjeneste
4. Til 1. Søgne Sjøspeidergruppes tildeles det 9000,- i støtte til reduksjon av egenandel.
5. 12 500,- tildeles til «Norsktreningskafeen» ved Søgne frivilligsentral
6. 24 000,- tildeles «Aktivitetskarusellen» ved Søgne frivilligsentral
7. 10 000,- tildeles Kirkens SOS Agder

PS 25/19 Opprettelse av forhandlingsutvalg for håndtering av innsigelser til
kommuneplanen
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet velger følgende medlemmer til forhandlingsutvalg i innsigelsessaker til
kommuneplanens arealdel:
1.
2.
3.

Saksprotokoll i Formannskapet - 13.03.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet velger følgende medlemmer til forhandlingsutvalg i innsigelsessaker til
kommuneplanens arealdel:
4.
5.
6.
Ordfører Hilde (AP) fremmet forslag:

Formannskapet velger følgende medlemmer til forhandlingsutvalg i innsigelsessaker til
kommuneplanens arealdel:
1. Ordfører
2. Varaordfører
3. Opposisjonsleder (Tom Løchen)
Votering:
Forslag fra AP ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet velger følgende medlemmer til forhandlingsutvalg i innsigelsessaker til
kommuneplanens arealdel:
1. Ordfører
2. Varaordfører
3. Opposisjonsleder (Tom Løchen)

PS 26/19 Eventuelt Formannskapet 13.03.2019

Saksprotokoll i Formannskapet - 13.03.2019


Ordfører Hilde (AP) tok opp spørsmål vedr markering for innbyggerne i forbindelse med overgang til
ny kommune og fremmet følgende forslag:
Formannskapet er positiv til å ha en form markering/ fest i forbindelse med at Søgne går inn i ny
kommune. Det settes ned en arbeidsgruppe som skal lage forslag til evt. program/ opplegg med
foreløpig kostnadsoverslag som legges frem for formannskapet til avgjørelse.
Arbeidsgruppen består av:
- Ordfører/ opposisjonsleder
- SBUR (leder)
- Christian Bertelsen
- En representant for frivillige lag og foreninger
Votering:
Forslag fra AP ble vedtatt med 7 mot 1 (SV) stemmer.

Vedtak:
Formannskapet er positiv til å ha en form markering/ fest i forbindelse med at Søgne går inn i ny
kommune. Det settes ned en arbeidsgruppe som skal lage forslag til evt. program/ opplegg med
foreløpig kostnadsoverslag som legges frem for formannskapet til avgjørelse.
Arbeidsgruppen består av:
- Ordfører/ opposisjonsleder
- SBUR (leder)
- Christian Bertelsen
- En representant for frivillige lag og foreninger



Repr. Andersen (H) stilte spørsmål vedr fremdriftsplan til bredbåndsdekning.
Rådmannen orienterte. Det fremmes en sak til formannskapet når detaljene er avklart.



Repr. Andersen (H) stilte spørsmål ved prosjekterte omsorgsboliger og ønsket mer
informasjon vedr fellesarealer.
Enhetsleder hjemmetjenesten Anne Lise Sandbakken orienterte.



Repr. Andersen (H) stilte spørsmål ved søppelhåndtering på Ålo og Røsstad
Rådmannen orienterte kort, og kommer tilbake til saken i et senere møte.



Rådmannen informerte vedr tomteavklaring ved Søgne videregående skole.
Diskusjon vedr lukking av møte ble holdt i åpent møte.
Det ble enstemmig vedtatt å lukke møtet jf. kommuneloven § 31.2 lovbestemt taushetsplikt
og § 31.5 tungtveiende offentlige interesser jf off.l. § 23, 1.ledd av hensyn til det offentliges
forhandlingsposisjon.
Vedtak:
Formannskapet tar rådmannens orientering til etterretning.

