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PS 61/19 Eventuelt Formannskap 11.09.2019 ble behandlet etter PS 63/19 Tildeling av tilskudd til
frivillige organisasjoner 2.runde 2019.
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Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.
Søgne, 11.09.2019
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PS 54/19 Godkjenning av protokoll fra møte 21.08.2019
Rådmannens forslag til vedtak:

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.09.2019
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 21.08.2019.

PS 55/19 Referatsaker Formannskap 11.09.2019
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.09.2019
Behandling:
RS 13/19 Referat fra møte 29.08.2019 - Evaluering Solfesten 2019
Ordfører Hilde (AP) fremmet forslag:
Formannskapet ønsker å gjennomføre en ny Solfest neste år, dato 15.08.2020.
Forslag fra AP ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet ønsker å gjennomføre en ny Solfest neste år, dato 15.08.2020.

Formannskapet tar referatsakene til orientering.

RS 13/19 Referat fra møte 29.08.2019 - Evaluering solfesten 2019/1038
PS 56/19 Regional plan for Kristiansandsregionen 2019 - 2050 - høringsuttalelse
fra Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune slutter seg til fellesnemnda for nye Kristiansand sin høringsuttalelse til Regional
plan for Kristiansandsregionen 2019 – 2050.

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.09.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune slutter seg til fellesnemnda for nye Kristiansand sin høringsuttalelse til Regional
plan for Kristiansandsregionen 2019 – 2050.
Repr. Daland (Uavh) fremmet forslag:
Alternativ til Fellesnemndas vedtak pkt. 2:
2. Søgne kommune gir ikke sin tilslutning til innstrammingen i

arealpolitikken som ligger i høringsforslaget til Regionplan for
Kristiansandsregionen 2019-2015. (falt)
Alternativ til Fellesnemndas vedtak pkt. 4:
4. Retningslinjene pkt. 1.4 anbefales supplert med et eget punkt om matjordlag
slik: I planer som tillater omdisponering av jordbruksareal, skal det innarbeides bestemmelser om at
matjordlaget skal benyttes til forbedring av annen dyrka eller dyrkbar mark til jordbruksproduksjon.
Ordfører Hilde (AP) fremmet forslag likelydende med fellesnemndas vedtak:
1. Søgne kommune beklager at høringsfristen er satt slik at bystyret i nye
Kristiansand ikke får mulighet til å behandle denne saken.
2. Søgne kommune gir sin tilslutning til innstrammingen i
arealpolitikken som ligger i høringsforslaget til Regional plan for
Kristiansandsregionen 2019-2050, med forbehold knyttet til avgrensing av byggesonen i
Hamrevann-området og delfelt 1 i Nodelandsheia øst.
3. Søgne kommune gjør oppmerksom på at det som del av
prosessen med ny kommuneplan vil bli gjort en gjennomgang av gjeldende
senterstruktur, som kan utfordre eksisterende senterstruktur og regional
planbestemmelse for handel.
4. Retningslinjene pkt. 1.4 anbefales supplert med et eget punkt om matjordlag
slik: I planer, hvor man som siste utvei må tillate omdisponering av
jordbruksareal, skal det innarbeides bestemmelser om at matjordlaget skal
benyttes til forbedring av annen dyrka eller dyrkbar mark til
jordbruksproduksjon.
5. Det anbefales igangsatt en egen utredning på hvordan ny teknologi med
autonome kjøretøy og delingsøkonomi vil påvirke transportpolitikken.
6. Tabell 5.4 om parkering anbefales justert i samsvar med merknadene i
denne saken.
7. Toftelandslier defineres som langsiktig næringsområde / boligområde.
8. Fellesnemnda ber om å få informasjon om utredningen som er gjennomført
om lokaltog og om det er ny informasjon som endrer tidligere konklusjon.
9. Søgne kommune viser forøvrig til vurderingene i saken.
Votering:
Forslag fra AP satt opp mot punkt 2 og 4 i forslag fra repr. Daland (Uavh).
Punkt 1 i forslag fra AP ble enstemmig vedtatt.
Punkt 2 forslag fra AP ble vedtatt med 8 (AP, V, H, KRF, SV) mot 1 (Uavh: Daland) stemmer.
Punkt 3 i forslag fra AP ble enstemmig vedtatt
Punkt 4 forslag fra AP ble vedtatt med 8 (AP, V, H, KRF, SV) mot 1 (Uavh: Daland) stemmer.
Punkt 5, 6, 7, 8 og 9 i forslag fra AP ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
1. Søgne kommune beklager at høringsfristen er satt slik at bystyret i nye
Kristiansand ikke får mulighet til å behandle denne saken.

2. Søgne kommune gir sin tilslutning til innstrammingen i
arealpolitikken som ligger i høringsforslaget til Regional plan for
Kristiansandsregionen 2019-2050, med forbehold knyttet til avgrensing av byggesonen i
Hamrevann-området og delfelt 1 i Nodelandsheia øst.
3. Søgne kommune gjør oppmerksom på at det som del av
prosessen med ny kommuneplan vil bli gjort en gjennomgang av gjeldende
senterstruktur, som kan utfordre eksisterende senterstruktur og regional
planbestemmelse for handel.
4. Retningslinjene pkt. 1.4 anbefales supplert med et eget punkt om matjordlag
slik: I planer, hvor man som siste utvei må tillate omdisponering av
jordbruksareal, skal det innarbeides bestemmelser om at matjordlaget skal
benyttes til forbedring av annen dyrka eller dyrkbar mark til
jordbruksproduksjon.
5. Det anbefales igangsatt en egen utredning på hvordan ny teknologi med
autonome kjøretøy og delingsøkonomi vil påvirke transportpolitikken.
6. Tabell 5.4 om parkering anbefales justert i samsvar med merknadene i
denne saken.
7. Toftelandslier defineres som langsiktig næringsområde / boligområde.
8. Fellesnemnda ber om å få informasjon om utredningen som er gjennomført
om lokaltog og om det er ny informasjon som endrer tidligere konklusjon.
9. Søgne kommune viser forøvrig til vurderingene i saken.

PS 57/19 Vegkart til bedre levekår - tilslutning til viljeserklæring
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet tar viljeserklæring og Nye Kristiansand sin tilslutning til «Veikart for bedre levekår»
til orientering

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.09.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

Formannskapet tar viljeserklæring og Nye Kristiansand sin tilslutning til «Veikart for bedre levekår»
til orientering.
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Formannskapet tar viljeserklæring og Nye Kristiansand sin tilslutning til «Veikart for bedre
levekår» til orientering.

PS 58/19 Nasjonale rammer for vindkraft - høringsuttalelse
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune slutter seg til fellesnemda for nye Kristiansand sin høringsuttalelse til nasjonale
rammer for vindkraft.

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.09.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune slutter seg til fellesnemda for nye Kristiansand sin høringsuttalelse til nasjonale
rammer for vindkraft.
Ordfører Hilde (AP) fremmet forslag:

Søgne kommune slutter seg til fellesnemda for nye Kristiansand sin høringsuttalelse til nasjonale
rammer for vindkraft.
Votering:
Fellesnemda og AP sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Søgne kommune slutter seg til fellesnemda for nye Kristiansand sin høringsuttalelse til
nasjonale rammer for vindkraft.

PS 59/19 Lønnsoppgjør for elevombudet
Rådmannens forslag til vedtak:
Elevombudet i Søgne kommune gis et tillegg i lønn på x,xx % i forbindelse med årets lønnsforhandlinger
i kapitel 5.

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.09.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

Elevombudet i Søgne kommune gis et tillegg i lønn på x,xx % i forbindelse med årets lønnsforhandlinger
i kapitel 5.
Ordfører Hilde (AP) fremmet forslag:
Elevombudet gis en økning i lønn tilsvarende KS- oppgjør på 3,2%
Votering:
Forslag fra AP ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Elevombudet gis en økning i lønn tilsvarende KS- oppgjør på 3,2%

PS 60/19 Formelle avtaler og finansiering - innkjøp av buss tilpasset
rullestolbrukere til frivillige organisasjoner i Søgne
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Søgne kommune inngår vedlagte avtale med Søgne seniorsenter og Søgne frivilligsentral om
eierskap og drift av buss.
2. Sum som utgjør mellomlegg mellom kostnad til kjøp av ny buss, og rammen avsatt til kjøpet
(1 mill) overføres Søgne seniorsenter i løpet av 2019.
Midlene øremerkes utgifter de kommende år til drift, forsikring og vedlikehold av bussene.
Søgne seniorsenter står, som eier av bussene ansvarlig for bruken av de tildelte økonomiske
midler.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 04.09.2019
Behandling:
Repr. Johansen (AP) er tidligere erklært inhabil da hun er leder av Søgne frivilligsentral og fratrådte
møtet under behandlingen. Ingen vara møtte og det var 8 medlemmer til stede under behandlingen.
Leder Eikeland (FRP fremmet tilleggsforslag til rådmannens vedtak:
Tjenesteutvalget vil presiseres at den nye bussen skal forbeholdes eldre og funksjonshemmede som
første prioritet.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 Tilleggsforslag til FRP enstemmig vedtatt.

Innstilling:
3. Søgne kommune inngår vedlagte avtale med Søgne seniorsenter og Søgne frivilligsentral om
eierskap og drift av buss.
4. Sum som utgjør mellomlegg mellom kostnad til kjøp av ny buss, og rammen avsatt til kjøpet
(1 mill) overføres Søgne seniorsenter i løpet av 2019.
Midlene øremerkes utgifter de kommende år til drift, forsikring og vedlikehold av bussene.
Søgne seniorsenter står, som eier av bussene ansvarlig for bruken av de tildelte økonomiske
midler.
5. Tjenesteutvalget vil presiseres at den nye bussen skal forbeholdes eldre og
funksjonshemmede som første prioritet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.09.2019
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra tjenesteutvalget:

6. Søgne kommune inngår vedlagte avtale med Søgne seniorsenter og Søgne frivilligsentral om
eierskap og drift av buss.
7. Sum som utgjør mellomlegg mellom kostnad til kjøp av ny buss, og rammen avsatt til kjøpet
(1 mill) overføres Søgne seniorsenter i løpet av 2019.
Midlene øremerkes utgifter de kommende år til drift, forsikring og vedlikehold av bussene.
Søgne seniorsenter står, som eier av bussene ansvarlig for bruken av de tildelte økonomiske
midler.
8. Tjenesteutvalget vil presiseres at den nye bussen skal forbeholdes eldre og
funksjonshemmede som første prioritet.
Felles protokolltilførsel fra AP, V, H, Uavh: Daland, KRF og SV:
Det er ønskelig at administrasjonen ser på muligheter for bussparkering under tak.
Votering:
Innstilling fra tjenesteutvalget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Søgne kommune inngår vedlagte avtale med Søgne seniorsenter og Søgne
frivilligsentral om eierskap og drift av buss.
2. Sum som utgjør mellomlegg mellom kostnad til kjøp av ny buss, og rammen avsatt til
kjøpet (1 mill) overføres Søgne seniorsenter i løpet av 2019.
Midlene øremerkes utgifter de kommende år til drift, forsikring og vedlikehold av
bussene. Søgne seniorsenter står, som eier av bussene ansvarlig for bruken av de tildelte
økonomiske midler.
3. Formannskapet vil presiseres at den nye bussen skal forbeholdes eldre og
funksjonshemmede som første prioritet.

PS 61/19 Eventuelt Formannskap 11.09.2019

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.09.2019


Repr. Bakke (AP) stilte spørsmål vedr parkeringsforhold i Høllen.
Kommunalsjef Tofte besvarte.



Repr. Løchen (H) stilte spørsmål ved døgnbasert støyproblematikk i forbindelse med bygging
av ny vei i Hellersdalen.
Kommunalsjef Tofte besvarte.
Nye Veier AS eller AF inviteres til neste formannskap for orientering om tiltak for å minske
ulempene for innbyggerne i forbindelse med nye veiprosjekter.



Repr. Andersen (H) stilte spørsmål vedr kommunal vei opp til Kleivset og mulighet for bedre
sikring av veien.

Kommunalsjef Tofte besvarte. Det vil bli gitt en orientering i neste formannskapsmøte.


Repr. Andersen (H) stilte spørsmål ved status når det gjelder master og dekningsgrad i
kommunen.
Kommunalsjef Teknisk besvarte.



Repr. Daland (Uavh) stilte spørsmål vedr Søgne fotballklubb/ nytt klubbhus.
Ordfører Hilde besvarte.
Ordfører og kommunalsjef teknisk inviterer Søgne fotballklubb til et møte.



Repr. Daland (Uavh) stilte spørsmål om status i Alethia saken, samt presedensvirkning av
vedtaket.
Ordfører og rådmann besvarte.



Repr. Daland (Uavh) stilte spørsmål vedr saksbehandling av parkeringskort for
forflytningshemmede i nye Kristiansand kommune.
Rådmannen undersøker saken.



Kommunalsjef Tofte orienterte om investeringsmidler.. Formannskapet gav sin tilslutning til
at midler omdisponeres etter behov innen rammen.
Mer informasjon fremkommer i 2. tertial.



Kommunalsjef teknisk orienterte om status i forhold til erverv av grunn til idrettsanlegg på
Tangvall.



Rådmann orienterte om behov for nytt kunstgress på Tangvall (Doorway-banen) og Langenes
(7-er-banen). Formannskapet gav sin tilslutning til at oppgradering av doorway- banen
tilhører budsjett for nytt skolesentre. Videre at oppgraderingen på Langenes også kan ses i
sammenheng med behovet for baner under anleggsperioden for ny skole. Det opprettes dialog
med fotballklubben om bruk av banene.



Rådmann orienterte om dialog med Vest Agder fylkeskommune i forhold til
samarbeidsavtale om nytt skolesenter. Ved behov innkalles det til ekstraordinært
formannskapsmøte for behandling av saken.



Rådmannen orienterte om forhandling med Mur i Sør i forbindelse med tomt til nytt
skolesenter. Formannskapet vedtok enstemmig å lukke møtet med hjemmel i kommuneloven
§ 31.2 og 5.ledd jfr § 13 og Off.l. § 23, det offentliges forhandlingsposisjon.

PS 62/19 Flytting av stabburet fra bygdetunet på Lunde tilbake til sin
opprinnelige plass på Ormestad
Rådmannens forslag til vedtak:
Tjenesteutvalget godkjenner at stabburet flyttes tilbake til G34/B5 Båshauen.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 04.09.2019
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtak.

Vedtak:
Tjenesteutvalget godkjenner at stabburet flyttes tilbake til G34/B5 Båshauen.

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.09.2019
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra tjenesteutvalget:

Tjenesteutvalget godkjenner at stabburet flyttes tilbake til G34/B5 Båshauen.
Votering:
Innstilling fra tjenesteutvalget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Tjenesteutvalget godkjenner at stabburet flyttes tilbake til G34/B5 Båshauen.

PS 63/19 Tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner 2. runde 2019
Rådmannens forslag til vedtak:
1. 20 500,- tildeles til Trivselstiltak for eldre (Kjøregruppa) ved Bjørg Bjørsvik
2. 10 000,- tildeles Søgne frivilligsentral til aktiviteten «Sittedans»
3. Det tildeles 20 000,- til Wayback Kristiansand til deres arbeid.

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.09.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
4. 20 500,- tildeles til Trivselstiltak for eldre (Kjøregruppa) ved Bjørg Bjørsvik.
5. 10 000,- tildeles Søgne frivilligsentral til aktiviteten «Sittedans».
6. Det tildeles 20 000,- til Wayback Kristiansand til deres arbeid.
Felles protokolltilførsel:
Formannskapet synes at Trivselstiltak for eldre i seniorgruppa er et veldig flott tiltak, og håper at tildelinger til
denne typen arbeid fortsetter i ny kommune.
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. 20 500,- tildeles til Trivselstiltak for eldre (Kjøregruppa) ved Bjørg Bjørsvik.
2. 10 000,- tildeles Søgne frivilligsentral til aktiviteten «Sittedans».
3. Det tildeles 20 000,- til Wayback Kristiansand til deres arbeid.

