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H
H
H
H
H
H
H
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Forfall faste medlemmer:
Navn
Christian Eikeland
Roy Fardal
Anne May Ribe
Anne Caroline Bakken
Jack Andersen

Funksjon
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
FRP
Uavh.
H
H
Uavh.

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Ulla Kristoffersen
Charlotte Søyland
Erik Spieler

Møtte for
Christian Eikeland
Roy Fardal
Anne May Ribe

Representerer
FRP
FRP
H
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Ngadhenjim Hoti
Helge Rinden

Anne Caroline Bakken
Jack Andersen

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kim Høyer Holum
Camilla Erland Aarnes
Grethe Murbræch

Stilling
Rådmann
Rådgiver
Rådgiver

H
FRP

Av 27 representanter var 27 til stede inkludert møtende vararepresentanter. Møtet ble annonsert i
Fædrelandsvennen 03.09.12. Sakskartet datert 28.08, omfattet PS 72/12-PS 81/12. PS 82/12 ble
ettersendt 30.08.12. Sak PS 73/12 ble ikke behandlet, da formannskapet den 29.08.12 sendte saken
tilbake til administrasjonen for nærmere vurdering.
Merknader til sakskart:
Repr. Daland (FRP):
 Burde sak PS 76/12 og PS 77/12 vært behandlet som referatsaker eller skal kommunestyret
fatte vedtak i saken?
 Rådmann Holum: Sakene skal kun tas til orientering, og i så måte burde sakene vært forelagt
kommunestyre som referatsaker.
PS 76/12 og PS 77/12 ble behandlet før PS 72/12. Forøvrig ingen merknader til sakskart eller
innkalling.
Dokumenter utdelt i møtet:
 Årsmelding 2011- Midt-Agder friluftsråd.
 PS 74/12 – Brev fra Repstad Eiendom
 Protokoll fra møte i valgnemnda, 03.09.12
 Protokoll fra møte i valgstyret, 03.09.12
Inhabilitet:
PS 74/12
 Repr. Løchen (H) erklært inhabil. Repr. Trond Reitan (H) møtte under behandlingen av
saken.
 Repr. Egeli (AP) erklært inhabil. Repr. Harald Rafoss møtte under behandlingen av
saken.
 Repr. Pettersen (V) erklært inhabil. Repr. Brytteva Moi (V) møtte under behandlingen av
saken.
PS 75/12
 Repr. Kjelland Larsen (AP) erklært inhabil. Repr. Harald Rafoss (AP) møtte under
behandlingen av saken.
Interpellasjoner
I forkant av behandlingen av oppsatte saker ble følgende interpellasjoner besvart:
Per Kjær (SV):
Søgne er en kommune med sterk tilknytting til sjøen. Situasjonen i Skagerak og Nordsjøen påvirker
oss derfor i stor grad. Dette grunthavområdet er rikt på ressurser som søgnefolk har levd av i
årtusener. Mange forskningsinstitusjoner har dokumentert ubalanse i økosystemet i dette
havområdet i årevis.
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Klima- og forurensingsdirektoratet skal i løpet av neste år ha ferdig en forvaltningsplan for vår del
av Skagerrak og Nordsjøen og legge den fram som en stortingsmelding. Direktoratet har invitert til
innspill, først til planprogrammet i 2010 som Søgne sendte innspill til og nå til selve planen med de
fem kapitlene: fiske, skipsfart, land- og kystbasert aktivitet, petroleumsvirksomhet og offshore
kraftproduksjon.
Søgne SV regner med at alle kystkommunene på Agder engasjerer seg i denne viktige saken. Både
om bygging i strandsona, men ikke minst om å samordne brukerinteressene for å bygge opp igjen de
store ressursene i Skagerak og Nordsjøen.
Da denne saken ikke er behandlet i Kommunestyret, og høringsfristen er 15. september, ber Søgne
SV ordføreren redegjøre for Søgne kommunes innspill til planen.
Ordfører Åse Severinsen (H) svarte:
Vedr forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak og Søgne kommunes innspill til planen.
Den 22. juni 2012 sendte Det kongelige miljøverndepartement ut et brev til kommunene vedr
helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak til kommuner, forskningsmiljø og aktuelle
interessegrupper i Norge.
I brevet inviterer departementet kommunene til å komme med innspill til arbeidet med
forvaltningsplanen. Departementet tar sikte på å legge fram ei melding til Stortinget våren 2013.
Frist for innspill er 15. september 2012.
Naturvernforbundet har sendt en forespørsel til Søgne kommune 03.09. 2012. De ønsker å vite om
kommunene har respondert på invitasjonen.
Søgne kommune har i brev svart følgende:
”Saka har tidligere vært oppe i plan- og miljøutvalget 17.11.10 og 12.10.2011 sak
2010/4176. Konklusjonen var da at kommunen bad om at undersøkelsesprogrammet ble
utvidet med tema/en sektor for biologisk mangfold sjøpattedyr og fugl. I møte 12.10.11
konkluderte plan- og miljøutvalget med at de ikke hadde fått gehør for å utvide tema, og
utvalget bad administrasjonen følge opp saken videre. Administrasjonen formidlet dette til
Klima og forurensingsdirektoratet.
Administrasjonen la saken som referat til plan- og miljøutvalget 15.08.12 og saken ble tatt til
orientering. Det ble ikke gjort vedtak om at det skal sendes inn høringsuttalelse.
Karl W. Strandvik (H):
Vesterveibroen gjennom Kristiansand er i dag en flaskehals på Sørlandets viktigste samferdselsåre
E18/E39. I nær fremtid vil ny 4 felts vei være ferdig fra Vågsbygd og inn mot Kristiansand sentrum,
frem til den såkalte Vesterveibroen, som i dag ligger der med sine to felt. Østfra er det allerede
utbygd 4-felst vei frem til den samme broen. Nå den nye Vågsbygdveien åpnes, vil presset på
Vesterveibroen øke, og denne korte veistrekning vil fremstå som en enda større flaskehals enn i dag.
Riktignok er det visstnok planer om å legge 3 felt på den eksisterende broen, men dette vil ikke løse
hovedproblemene med flaskehalsproblematikk. Det er også tvil om trafikksikkerhetsmessige forhold
knyttet til en slik løsning, ref. utspill om dette fra Trygg Trafikk.
Det kan sikkert stilles spørsmål ved om denne saken vedgår Søgne kommunestyre. Det mener jeg den
i høy grad gjør, ettersom det dreier seg om en sentral trafikkåre for våre innbyggere og næringsliv.
Konsekvensen av denne flaskehalsen er redusert konkurransekraft og dermed lønnsomhet for deler
av Søgnes næringsliv, og unødvendig forlengelse av den daglige arbeidsreisen for mange av våre
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innbyggere. Flaskehalsproblematikken som eksisterer i dag, og vil bli forsterket når nytt veisystem
vestfra åpnes, er meget samsvarende med tilsvarende problematikk som eksisterte før, og ble
forsterket etter, åpning av ny 4-felts E18 fra Horten til Drammen for ca. 10 år siden. Det ble da fra
flere hold fremsatt strek kritikk mot myndighetene, som ikke hadde sørget for å fjerne denne
flaskehalsen før den nye 4-felts veien ble åpnet. Vi vil dessverre kunne oppleve den samme
uakseptable trafikksituasjonen hos oss, knyttet til Vesterveibroen. Det er også nærliggende å sette
denne saken i sammenheng med at Søgnes innbygger og næringsdrivende vil få belastningen med
rushtidsavgift i nær fremtid.
På bakgrunn av det som er nevnt i det foranstående, er mitt spørsmål til ordføreren følgende: Kan
Søgne kommune, ved ordfører, ta et politisk initiativ for å sørge for at Vesterveibroen bygges ut til
4 felt, slik at denne flaskehalsen fjernes snarest mulig og senest innen ny Vågsbygdvei åpnes?
Ordfører Åse Severinsen (H) svarte:
Interpellasjonen gjelder trafikkforhold i Kristiansand kommune, nærmere bestemt Vesterveibroen.
Ordfører er godt kjent med trafikksituasjonen og trafikkavviklingen i Kristiansand. Dette gjennom
møter i AKT – utvalget, Knutepunkt Sørlandet, samt møter med aktuelle aktører på strekningen
Kristiansand – Stavanger i forhold til innspill til Nasjonal transportplan.
Gjennom møter med politisk ledelse i Kristiansand, er jeg også gjort kjent med spesifikke trafikk avviklingsutfordringer i Kristiansand.
Jeg vil i den forbindelse nevne Gartnerløkka, Vesterveibroen og rundkjøringen ved Arkivet.
Spørsmålet i interpellasjonen gjelder Vesterveibroen.
For å få oppdatert informasjon har jeg kontaktet politisk ledelse i Kristiansand ved varaordfører den
31. 08.12 og Statens veivesen v/ Johan Mjåland 03. 09.2012.
Status er følgende:
 Det er utarbeidet og vedtatt plan for utvidelse av Vesterveibroen til 3 kjørefelt – hvorav 2 går
inn mot byen.
 Anbudsutlysning er foretatt – en interessent har levert inn anbud – pris ble det dobbelte av
det som var forventet.
 Ved E 18 ved Vollevannet skal det bygget 1 nytt kollektivfelt mot byen.
 Begge tiltak lyses ut på nytt.
 Bygging vil ventelig foregå våren 2013.
 Det er en målsetting at tiltakene skal være ferdig til ny Vågsbygdvei åpnes.
Ordfører vil, slik jeg vurderer det, ikke ha mulighet for å påvirke til endring av plan på det
nåværende tidspunkt.
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Åse R. Severinsen (sign)
Ordfører

Camilla Erland Aarnes (sign)
Rådgiver
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Saksnr

Innhold

U.off.

PS 72/12

Godkjenning av protokoll

PS 73/12

Forvaltningsplan for statlige sikra friluftsområder i
Skjærgårdsparken, med handlingsplan for 2013-2018.

PS 74/12

Grunnavståelse for bygging av gang- og sykkelvei langs
Langenesveien - Bistand til tvungen avståelse

PS 75/12

Songvaar Vekst AS - Søknad om kommunal garanti

PS 77/12

Forslag til Årsmelding for Søgne eldreråd 2011

PS 76/12

Årsmelding 2011 for råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne

PS 78/12

Endring av valgkretser til Stortingsvalg og
Kommunestyrevalg i Søgne kommune.

PS 79/12

Søknad om forlengelse av permisjon fra politiske verv Even Jansen

PS 80/12

Suppleringsvalg til utvalg for jordskiftesaker - Arnt S.
Hansen

PS 81/12

Suppleringsvalg til utvalg for jordskiftesaker

PS 82/12

Endelig godkjenning -Detaljreguleringsplan for vestre del av
Paradisbukta - GB 12/3, 12/11, 12/12, 12/82, 12/168 og
12/169

U.off. iht
.Off.l.
§13 jfr.
Fv.l. §13
Ettersendt
30.08.12

PS 72/12 Godkjenning av protokoll
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte i kommunestyret 21.06.12.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 06.09.2012
Behandling:
Ingen merknader.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte i kommunestyret 21.06.12.

PS 73/12 Forvaltningsplan for statlige sikra friluftsområder i Skjærgårdsparken,
med handlingsplan for 2013-2018.
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
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Forvaltningsplanen for skjærgårdsparken med handlingsplan for perioden 2013 – 2018 vedtas.

Saksprotokoll i Formannskapet - 29.08.2012
Behandling:
Ordfører Severinsen (H) stilte spørsmål med rådmannens og saksbehandlers habilitet i saken.
Ordføreren forslo at saken sendes tilbake til administrasjonen for nærmere utredning. Formannskapet
sluttet seg til ordførerens vurdering.
Vedtak:
Saken sendes tilbake til administrasjonen for nærmere utredning.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 06.09.2012
Behandling:
Saken ble ikke behandlet, da formannskapet den 29.08.12 sendte saken tilbake til administrasjonen
for nærmere vurdering.

PS 74/12 Grunnavståelse for bygging av gang- og sykkelvei langs Langenesveien Bistand til tvungen avståelse
Rådmannens forslag til vedtak:
For gjennomføring av reguleringsplanen av 29.09.2009 for boligfeltet “Kilenesheia”,
Langenes, vedtar kommunestyret i medhold av plan- og bygningslovens § 16-2
ekspropriasjon av grunn og rettigheter for anleggelse av gang- og sykkelvei langs
Langenesveien fra følgende eiendommer/grunneiere:
GB

Eier

Adresse

12/7
13/1

Areal m²
276
0

Dag Ø Kerlefsen
Roald Langenes

13/24
13/27,36

141
162

13/4,7

190

Ove Pettersen
Jorunn og Jan Arne Tønnessen,
Astri Pettersen
Asbjørn Elias Kloster

Langenesveien 381 4640 Søgne
Langenesveien 346 4640 Søgne (omlegg.
avkjørsel)
Langenesveien 356 4640 Søgne
Langenesveien 340 4640 Søgne
Langenesveien 332 4640 Søgne

Søgne kommune begjærer skjønn så snart som mulig for fastsettelse av erstatninger
for grunn og ulemper. Det søkes Fylkesmannen i Vest-Agder om samtykke til
forhåndstiltredelse av grunn.
Utgiftene forbundet med skjønnet dekkes av utbygger av boligfeltet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 29.08.2012
Behandling:
Repr. Egeli (AP) og repr. Løchen (H) erklært inhabile pga familiære forhold. Repr. Aslaug Bakke
(AP) og Repr. Oscar Lohne møtte for representantene. Til behandling forelå rådmannens forsag til
vedtak:
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For gjennomføring av reguleringsplanen av 29.09.2009 for boligfeltet “Kilenesheia”, Langenes,
vedtar kommunestyret i medhold av plan- og bygningslovens § 16-2 ekspropriasjon av grunn og
rettigheter for anleggelse av gang- og sykkelvei langs Langenesveien fra følgende
eiendommer/grunneiere:
GB

Eier

Adresse

12/7
13/1

Areal m²
276
0

Dag Ø Kerlefsen
Roald Langenes

13/24
13/27,36

141
162

13/4,7

190

Ove Pettersen
Jorunn og Jan Arne Tønnessen,
Astri Pettersen
Asbjørn Elias Kloster

Langenesveien 381 4640 Søgne
Langenesveien 346 4640 Søgne (omlegg.
avkjørsel)
Langenesveien 356 4640 Søgne
Langenesveien 340 4640 Søgne
Langenesveien 332 4640 Søgne

Søgne kommune begjærer skjønn så snart som mulig for fastsettelse av erstatninger for grunn
og ulemper. Det søkes Fylkesmannen i Vest-Agder om samtykke til forhåndstiltredelse av
grunn.
Utgiftene forbundet med skjønnet dekkes av utbygger av boligfeltet.

Repr. Andresen (H) fremmet utsettelsesforslag.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Utsettelsesforslaget falt med 3 stemmer (H) mot 4 stemmer.
 Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Innstilling:
For gjennomføring av reguleringsplanen av 29.09.2009 for boligfeltet “Kilenesheia”, Langenes,
vedtar kommunestyret i medhold av plan- og bygningslovens § 16-2 ekspropriasjon av grunn og
rettigheter for anleggelse av gang- og sykkelvei langs Langenesveien fra følgende
eiendommer/grunneiere:
GB

Eier

Adresse

12/7
13/1

Areal m²
276
0

Dag Ø Kerlefsen
Roald Langenes

13/24
13/27,36

141
162

13/4,7

190

Ove Pettersen
Jorunn og Jan Arne Tønnessen,
Astri Pettersen
Asbjørn Elias Kloster

Langenesveien 381 4640 Søgne
Langenesveien 346 4640 Søgne (omlegg.
avkjørsel)
Langenesveien 356 4640 Søgne
Langenesveien 340 4640 Søgne
Langenesveien 332 4640 Søgne

Søgne kommune begjærer skjønn så snart som mulig for fastsettelse av erstatninger for grunn
og ulemper. Det søkes Fylkesmannen i Vest-Agder om samtykke til forhåndstiltredelse av
grunn.
Utgiftene forbundet med skjønnet dekkes av utbygger av boligfeltet.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 06.09.2012
Behandling:
Repr. Egeli (AP). repr. Løchen (H) og repr. Pettersen (V) erklært inhabile pga familiære forhold, og
fratrådte møtet. Repr. Harald Rafoss (AP), repr. Trond Reitan (H) repr. Brytteva Moi (V) tiltrådte
møtet.
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Til behandling forelå formannskapets innstilling:
For gjennomføring av reguleringsplanen av 29.09.2009 for boligfeltet “Kilenesheia”, Langenes,
vedtar kommunestyret i medhold av plan- og bygningslovens § 16-2 ekspropriasjon av grunn og
rettigheter for anleggelse av gang- og sykkelvei langs Langenesveien fra følgende
eiendommer/grunneiere:
GB

Eier

Adresse

12/7
13/1

Areal m²
276
0

Dag Ø Kerlefsen
Roald Langenes

13/24
13/27,36

141
162

13/4,7

190

Ove Pettersen
Jorunn og Jan Arne Tønnessen,
Astri Pettersen
Asbjørn Elias Kloster

Langenesveien 381 4640 Søgne
Langenesveien 346 4640 Søgne (omlegg.
avkjørsel)
Langenesveien 356 4640 Søgne
Langenesveien 340 4640 Søgne
Langenesveien 332 4640 Søgne

Søgne kommune begjærer skjønn så snart som mulig for fastsettelse av erstatninger for grunn og
ulemper. Det søkes Fylkesmannen i Vest-Agder om samtykke til forhåndstiltredelse av grunn.
Utgiftene forbundet med skjønnet dekkes av utbygger av boligfeltet.

Brev fra Repstad Eiendom AS ble lagt på bordet i møtet. Etter at saken ble behandlet i
formannskapet har det lykkes å inngå frivillig avtale med 3 av de 5 grunneierne. Med bakgrunn i
dette fremmet rådmannen i møtet, nytt forslag til vedtak:
For gjennomføring av reguleringsplanen av 29.09.2009 for boligfeltet “Kilenesheia”, Langenes,
vedtar kommunestyret i medhold av plan- og bygningslovens § 16-2 ekspropriasjon av grunn og
rettigheter for anleggelse av gang- og sykkelvei langs Langenesveien fra følgende
eiendommer/grunneiere:
GB
12/7
13/24

Areal m²
276
141

Eier

Adresse

Dag Ø Kerlefsen
Ove Pettersen

Langenesveien 381 4640 Søgne
Langenesveien 356 4640 Søgne

Søgne kommune begjærer skjønn så snart som mulig for fastsettelse av erstatninger for grunn og
ulemper. Det søkes Fylkesmannen i Vest-Agder om samtykke til forhåndstiltredelse av grunn.
Utgiftene forbundet med skjønnet dekkes av utbygger av boligfeltet.

Repr. Kjelland Larsen (AP) fremmet utsettelsesforslag:
1. Saken utsettes for at partene kan gå i forhandlinger. Frist for å få til en avtale settes til
14.09.12.
2. Kommunestyret delegerer til formannskapet å ta endelig avgjørelse i saken.
Repr. fremmet et felles tillegg til rådmannens forslag, på vegne av alle partiene i kommunestyret:
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:



AP sitt utsettelsesforslag, punkt 1 enstemmig vedtatt
AP sitt utsettelsesforslag, punkt 2 vedtatt med 23 stemmer mot 4 stemmer (SV, SP, FRP (2 –
Rinden og Daland))

Rådmannens forslag ble dermed ikke votert over
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Vedtak:
1. Saken utsettes for at partene kan gå i forhandlinger. Frist for å få til en avtale settes til
14.09.12.
2. Kommunestyret delegerer til formannskapet å ta endelig avgjørelse i saken.

PS 75/12 Songvaar Vekst AS - Søknad om kommunal garanti
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommunestyre vedtar å garantere for et lån stort kr 4,5 mill. til Songvaar
Vekst AS som skal nyttes til refinansiering av tidligere lån samt oppgradering
av bygningsmasse og teknisk utstyr. Lånet forutsettes gitt med en avdragstid
på 30 år.

Saksprotokoll i Formannskapet - 29.08.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommunestyre vedtar å garantere for et lån stort kr 4,5 mill. til Songvaar Vekst AS
som skal nyttes til refinansiering av tidligere lån samt oppgradering av bygningsmasse og
teknisk utstyr. Lånet forutsettes gitt med en avdragstid på 30 år.
Administrasjonen endret innstillingen i møtet:
Søgne kommune garanterer med selvskyldnergaranti for et lån stort kr 4,5 mill. som Songvaar Vekst
AS opptar til refinansiering av tidligere lån samt oppgradering av bygningsmasse og teknisk utstyr.
Garantien gjelder for lånet hovedstol kr 4,5 mill. med tillegg av eventuelle påløpne renter og
omkostninger. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 30 år
med tillegg av inntil 2 år, jfr garantiforskriftenes §3.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Innstilling:
Søgne kommune garanterer med selvskyldnergaranti for et lån stort kr 4,5 mill. som Songvaar Vekst
AS opptar til refinansiering av tidligere lån samt oppgradering av bygningsmasse og teknisk utstyr.
Garantien gjelder for lånet hovedstol kr 4,5 mill. med tillegg av eventuelle påløpne renter og
omkostninger. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 30 år
med tillegg av inntil 2 år, jfr garantiforskriftenes §3.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 06.09.2012
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Behandling:
Repr. Kjelland Larsen (AP) stilte spørsmål ved sin habilitet da hun sitter i styret for Songvaar Vekst.
Representanten ble enstemmig vurdert inhabil og fratrådte møtet. Repr. Rafoss (AP) tiltrådte møtet.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Søgne kommune garanterer med selvskyldnergaranti for et lån stort kr 4,5 mill. som Songvaar Vekst
AS opptar til refinansiering av tidligere lån samt oppgradering av bygningsmasse og teknisk utstyr.
Garantien gjelder for lånet hovedstol kr 4,5 mill. med tillegg av eventuelle påløpne renter og
omkostninger. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 30 år
med tillegg av inntil 2 år, jfr garantiforskriftenes §3.

PS 76/12 Årsmelding 2011 for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Rådmannens forslag til vedtak:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne godkjenner årsmelding for 2011

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 5.6.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Ingen merknader.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne godkjenner årsmelding for 2011.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 06.09.2012
Behandling:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne sin innstilling enstemmig vedtatt.
Repr. Lohne (H):
Årsmelding for 2012 refereres i tjenesteutvalget.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner årsmelding for 2011.
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PS 77/12 Forslag til Årsmelding for Søgne eldreråd 2011
Rådmannens forslag til vedtak:
Eldrerådet godkjenner forslag til årsmelding for 2011

Saksprotokoll i Eldrerådet - 14.5.2012
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Eldrerådet godkjenner årsmelding for 2011.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 06.09.2012
Behandling:
Eldrerådet sin innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner årsmelding for 2011

PS 78/12 Endring av valgkretser til Stortingsvalg og Kommunestyrevalg i Søgne
kommune.
Rådmannens forslag til vedtak:
Stemmekretsene reduseres fra 4 til 1. Alle dagens kretser nedlegges. Ny krets opprettes med navnet:
”Søgne krets”.
Nygårdshallen benyttes som valglokale.
Elektronisk avkryssing i manntallet.
En evaluering av Stortingsvalget-2013 behandles av Valgstyret, som avgjør om dette skal
videreføres til også å gjelde Kommunestyrevalget i 2015 og som en permanent ordning for
framtidige valg.

Saksprotokoll i Formannskapet - 29.08.2012
Behandling:
Kommunen har fått tilbakemelding at saken burde behandles i valgstyret før endelig vedtak i kommunestyret.
Saken trekkes derfor fra saklisten og behandles i valgstyret 03.09.12. Kommunestyrets medlemmer varslet på
e-post 23.08
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Saksprotokoll i Valgstyret - 03.09.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Stemmekretsene reduseres fra 4 til 1. Alle dagens kretser nedlegges. Ny krets opprettes med navnet:
”Søgne krets”.
Nygårdshallen benyttes som valglokale.
Elektronisk avkryssing i manntallet.
En evaluering av Stortingsvalget-2013 behandles av Valgstyret, som avgjør om dette skal
videreføres til også å gjelde Kommunestyrevalget i 2015 og som en permanent ordning for
framtidige valg.
Repr. Try (SP) fremmet forslag:
Dagens stemmekretser opprettholdes
Repr. Kjelland Larsen(AP) fremmet forslag:
Stemmekretsene reduseres fra 4 til 2. Nygård og Lunde krets.
Nygårdshallen og Tinntjønnhallen benyttes som valglokale.
Elektronisk avkryssing i manntallet.
En evaluering av Stortingsvalget-2013 behandles av Valgstyret, som avgjør om dette skal
videreføres til også å gjelde Kommunestyrevalget i 2015 og som en permanent ordning for
framtidige valg.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 SP sitt forslag falt med 1 stemme (SP) mot 7 stemmer
 Rådmannens forslag satt opp mot AP sitt forslag. Rådmannens forslag vedtatt med 5 stemmer
mot 3 stemmer (AP, V, SP)
Vedtak:
Stemmekretsene reduseres fra 4 til 1. Alle dagens kretser nedlegges. Ny krets opprettes med
navnet: ”Søgne krets”.
Nygårdshallen benyttes som valglokale.
Elektronisk avkryssing i manntallet.
En evaluering av Stortingsvalget-2013 behandles av Valgstyret, som avgjør om dette skal
videreføres til også å gjelde Kommunestyrevalget i 2015 og som en permanent ordning for
framtidige valg.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 06.09.2012
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Behandling:
Til behandling forelå valgstyrets innstilling:
Stemmekretsene reduseres fra 4 til 1. Alle dagens kretser nedlegges. Ny krets opprettes med navnet:
”Søgne krets”.
Nygårdshallen benyttes som valglokale.
Elektronisk avkryssing i manntallet.
En evaluering av Stortingsvalget-2013 behandles av Valgstyret, som avgjør om dette skal
videreføres til også å gjelde Kommunestyrevalget i 2015 og som en permanent ordning for
framtidige valg.
Repr. Kjelland Larsen(AP) fremmet forslag likelydende forslag i valgstyret:
Stemmekretsene reduseres fra 4 til 2. Nygård og Lunde krets.
Nygårdshallen og Tinntjønnhallen benyttes som valglokale.
Elektronisk avkryssing i manntallet.
En evaluering av Stortingsvalget-2013 behandles av Valgstyret, som avgjør om dette skal
videreføres til også å gjelde Kommunestyrevalget i 2015 og som en permanent ordning for
framtidige valg.
Repr. Try (SP) fremmet forslag likelydende forslag i valgstyret:
Dagens stemmekretser opprettholdes
Protokolltilførsel:
Repr. Bakke (AP):
Henstiller til valgstyret å påse at valglokalene tilpasses personer med nedsatt funksjonsevne herunder
sikre gode lysforhold i valgavlukker og sikre at alle partiers stemmesedler kan nås fra rullestol.
Repr. Egeli (AP):
Henstiller til valgstyret å påse at kommunen tilrettlegger for skyss til valglokalet.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:



Senterpartiet sitt forslag falt med 1 stemme (SP) mot 26 stemmer.
Valgnemndas innstilling satt opp mot AP sitt forslag. Valgnemndas innstilling vedtatt med 18
stemmer mot 9 stemmer (AP, V, SP)

Vedtak:
Stemmekretsene reduseres fra 4 til 1. Alle dagens kretser nedlegges. Ny krets opprettes med navnet:
”Søgne krets”.
Nygårdshallen benyttes som valglokale.
Elektronisk avkryssing i manntallet.
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En evaluering av Stortingsvalget-2013 behandles av Valgstyret, som avgjør om dette skal
videreføres til også å gjelde Kommunestyrevalget i 2015 og som en permanent ordning for
framtidige valg.

PS 79/12 Søknad om forlengelse av permisjon fra politiske verv - Even Jansen
Rådmannens forslag til vedtak:
Even Jansen (FRP) innvilges forlenget permisjon fra politiske verv fra 01.07.2012 og ut
valgperioden 2011-2015.
Vedtak i kommunestyret 26.01.12, PS 7/12 videreføres ut valgperioden 2011-2015:
1. Kommunestyret: Asbjørn Langenes (FRP) rykker opp som sjette vararepresentant i
permisjonstiden. Øvrige medlemmer rykker frem en plass.
2. Kontrollutvalget: Kurt Andersen (FRP) møter fast i kontrollutvalget i permisjonstiden.
Astrid Tordis Flor (FRP) rykker frem som første vararepresentant til kontrollutvalget.
Kontrollutvalget:
Tom Jørgensen velges til andre vararepresentant i kontrollutvalget for Fremskrittspartiet i perioden
01.07.2012 og ut valgperioden 2011-2015.

Saksprotokoll i Valgnemnda - 16.08.2012
Behandling:
Repr. Andresen (Uavh.) poengterte at Kurt Andresen er uavhengig og representerer ikke
FRP.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak med endringer fremkommet i møte (endring i
kursiv):
Even Jansen (FRP) innvilges forlenget permisjon fra politiske verv fra 01.07.2012 og ut
valgperioden 2011-2015.
Vedtak i kommunestyret 26.01.12, PS 7/12 videreføres ut valgperioden 2011-2015:
3. Kommunestyret: Asbjørn Langenes (FRP) rykker opp som sjette vararepresentant i
permisjonstiden. Øvrige medlemmer rykker frem en plass.
4. Kontrollutvalget: Kurt Andersen (Uavh) møter fast i kontrollutvalget i permisjonstiden.
Astrid Tordis Flor (FRP) rykker frem som første vararepresentant til kontrollutvalget.
Kontrollutvalget:
Tom Jørgensen velges til andre vararepresentant i kontrollutvalget for Fremskrittspartiet i perioden
01.07.2012 og ut valgperioden 2011-2015.
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Votering:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Innstilling:
Even Jansen (FRP) innvilges forlenget permisjon fra politiske verv fra 01.07.2012 og ut
valgperioden 2011-2015.
Vedtak i kommunestyret 26.01.12, PS 7/12 videreføres ut valgperioden 2011-2015:
5. Kommunestyret: Asbjørn Langenes (FRP) rykker opp som sjette vararepresentant i
permisjonstiden. Øvrige medlemmer rykker frem en plass.
6. Kontrollutvalget: Kurt Andersen (Uavh) møter fast i kontrollutvalget i
permisjonstiden. Astrid Tordis Flor (FRP) rykker frem som første vararepresentant
til kontrollutvalget.
Kontrollutvalget:
Tom Jørgensen velges til andre vararepresentant i kontrollutvalget for Fremskrittspartiet i
perioden 01.07.2012 og ut valgperioden 2011-2015.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 06.09.2012
Behandling:
Til behandling forelå valgnemndas innstilling:
Even Jansen (FRP) innvilges forlenget permisjon fra politiske verv fra 01.07.2012 og ut
valgperioden 2011-2015.
Vedtak i kommunestyret 26.01.12, PS 7/12 videreføres ut valgperioden 2011-2015:
1. Kommunestyret: Asbjørn Langenes (FRP) rykker opp som sjette vararepresentant i
permisjonstiden. Øvrige medlemmer rykker frem en plass.
2. Kontrollutvalget: Kurt Andersen (Uavh) møter fast i kontrollutvalget i permisjonstiden.
Astrid Tordis Flor (FRP) rykker frem som første vararepresentant til kontrollutvalget.
Kontrollutvalget:
Tom Jørgensen velges til andre vararepresentant i kontrollutvalget for Fremskrittspartiet i
perioden 01.07.2012 og ut valgperioden 2011-2015.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet forslag:
Even Jansen (FRP) innvilges forlenget permisjon fra politiske verv fra 01.07.2012 og ut
valgperioden 2011-2015.
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Vedtak i kommunestyret 26.01.12, PS 7/12 videreføres ut valgperioden 2011-2015:
1. Kommunestyret: Asbjørn Langenes (uavh.) rykker opp som sjette vararepresentant i
permisjonstiden. Øvrige medlemmer rykker frem en plass.
2. Kontrollutvalget: Astrid Tordis Flor (FRP) møter fast i kontrollutvalget i permisjonstiden.
Tom Jørgensen (FRP) rykker frem som første vararepresentant til kontrollutvalget.
Kontrollutvalget:
Sara Nordbø Pettersen (FPU) velges til andre vararepresentant i kontrollutvalget i perioden
01.07.2012 og ut valgperioden 2011-2015
Repr. Andresen (H) fremmet forslag:
Valgnemnda utvides med et medlem slik at alle partier blir representert. Saken tas opp i neste
kommunestyremøte.

Votering:
Høyre sitt forslag enstemmig vedtak. Behandling av permisjonssøknaden sendes tilbake til
valgnemnda for ny behandling.
Vedtak:
Valgnemnda utvides med et medlem slik at alle partier blir representert. Saken tas opp i neste
kommunestyremøte.

PS 80/12 Suppleringsvalg til utvalg for jordskiftesaker - Arnt S. Hansen
Rådmannens forslag til vedtak:
Det foretas følgende suppleringsvalg for utvalg for jordskiftesaker for perioden 01.01.12-31.12.16:
1.

Saksprotokoll i Valgnemnda - 03.09.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Det foretas følgende suppleringsvalg for utvalg for jordskiftesaker for perioden 01.01.12-31.12.16:
1.
Repr. Try (SP) fremmet forslag:
Bjarne Bentsen Lieng
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Ordfører Severinsen (H) fremmet forslag:
Bernt Daland
Repr. Andersen (Uavh.) fremmet forslag:
Jack Andersen
Votering:
Skriftlig votering
Navn
Bjarne Bentsen Lieng
Bernt Daland
Jack Andersen

Stemmer
2
1
4

Innstilling:
Det foretas følgende suppleringsvalg for utvalg for jordskiftesaker for perioden 01.01.12-31.12.16:
1. Jack Andersen

Saksprotokoll i Kommunestyret - 06.09.2012
Behandling:
Til behandling forelå valgnemndas innstilling:
Det foretas følgende suppleringsvalg for utvalg for jordskiftesaker for perioden 01.01.12-31.12.16:
1. Jack Andersen
Repr. Try (SP) fremmet forslag:
Bjarne Bentsen Lieng
Votering:
Skriftlig votering. Tellekorps bestående av Allen Elle (KRF) og Bernt Daland (FRP)
Skriftlig votering
Navn
Stemmer
Bjarne Bentsen Lieng 15
Jack Andersen
12
Vedtak:
Det foretas følgende suppleringsvalg for utvalg for jordskiftesaker for perioden 01.01.1231.12.16
1. Bjarne Bentsen Lieng

PS 81/12 Suppleringsvalg til utvalg for jordskiftesaker - Anne-May Heimdal
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Rådmannens forslag til vedtak:
Det foretas følgende suppleringsvalg for utvalg for jordskiftesaker for perioden 01.01.12-31.12.16:
1.

Saksprotokoll i Valgnemnda - 03.09.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Det foretas følgende suppleringsvalg for utvalg for jordskiftesaker for perioden 01.01.12-31.12.16:
Repr. Kjelland Larsen (AP) fremmet forslag:
Edit Tønnessen
AP sitt forslag enstemmig vedtatt.
Innstilling:
Det foretas følgende suppleringsvalg for utvalg for jordskiftesaker for perioden 01.01.1231.12.16:
Edit Tønnessen

Saksprotokoll i Kommunestyret - 06.09.2012
Behandling:
Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Det foretas følgende suppleringsvalg for utvalg for jordskiftesaker for perioden 01.01.1231.12.16:
Edit Tønnessen

PS 82/12 Endelig godkjenning -Detaljreguleringsplan for vestre del av
Paradisbukta - GB 12/3, 12/11, 12/12, 12/82, 12/168 og 12/169
Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret om følgende:
1. Søgne Kommune godkjenner detaljreguleringsplan for vestre del av Paradisbukta, GB 12/11
m.fl. jfr. plan- og bygningslovens 12-12.
2. Søgne Kommune vedtar samtidig oppheving av reguleringsplan for Paradisbukta (vedtatt
21.07.1986) for det området som omfattes av nevnte reguleringsplan jfr. plan- og
bygningslovens § 12-14.
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3. Administrasjonen gis mulighet til justering av kart og bestemmelser i tråd med tidligere
vedtak.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 06.09.2012
Behandling:
Repr. Kjelland Larsen (AP) hadde følgende merknad:


Saken ble ettersendt 30.08.12, og sto ikke oppført på sakslisten sendt i papir.

Det ble enstemmig vedtatt at saken skulle behandles i dagens møte.
Plan- og miljøutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Søgne Kommune godkjenner detaljreguleringsplan for vestre del av Paradisbukta, GB 12/11
m.fl. jfr. plan- og bygningslovens 12-12.
2. Søgne Kommune vedtar samtidig oppheving av reguleringsplan for Paradisbukta (vedtatt
21.07.1986) for det området som omfattes av nevnte reguleringsplan jfr. plan- og
bygningslovens § 12-14.
3. Administrasjonen gis mulighet til justering av kart og bestemmelser i tråd med tidligere
vedtak.
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