SØGNE
KOMMUNE
Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Kommunestyret
Salen Søgne seniorsenter
15.11.2012
17:30

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Solveig Kjelland Larsen
Medlem
Bjørn Egeli
Medlem
Anniken Gray
Medlem
Paul Magne Lunde
Medlem
Aslaug Bakke
Medlem
Asle Holmen
Medlem
Egel Terkelsen
Medlem
Bernt Ludvig Daland
Medlem
Roy Fardal
Medlem
Helge Andresen
Varaordfører
Oscar Lohne
Medlem
Anne Caroline Bakken
Medlem
Karl Wilhelm Strandvik
Medlem
Thorbjørn Erik Langeland
Medlem
Grethe Jakobsen
Medlem
Torfinn Kleivset
Medlem
Janette Kleivset
Medlem
Allen Elle
Medlem
Per Kjær
Medlem
Arild Ernst Berge
Medlem
Tone Pettersen
Medlem

Representerer
AP
AP
AP
AP
AP
AP
FRP
FRP
Uavh
H
H
H
H
H
H
KRF
KRF
KRF
SV
V
V

Forfall faste medlemmer:
Navn
Tom Løchen
Åse R. Severinsen
Anne May Ribe
Christian Eikeland
Jørund Try
Jack Andersen

Funksjon
Medlem
Ordfører
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
H
H
H
FRP
SP
Uavh

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Trond Reitan
Øyvind Lorentzen
Svein Gunnar Ravnevand
Ulla Kristoffersen

Møtte for
Tom Løchen
Åse R. Severinsen
Anne May Ribe
Christian Eikeland

Representerer
H
H
H
FRP

Erling Eidem
Charlotte Hansen Søyland

Jørund Try
Jack Andersen

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kim Høyer Holum
Dag Arntsen
Gustav Skretting
Grethe Murbræch

Stilling
Rådmann
Kommunalsjef teknisk
Kommunalsjef helse- og omsorg
Rådgiver

SP
FRP

Av 27 representanter var 27 representanter til stede inkludert møtende vararepresentanter.
Møtet ble annonsert i Fædrelandsvennen 12.11.2012. Sakskart datert 08.11.2012, omfattet PS 94/12
til PS 101/12.
Ingen merknader til innkalling eller saksliste for øvrig.
Repr. Kleivset (KRF) ba om ordet i sak utenom sakskartet. Han uttrykte bekymring over
at Søgne videregående skole ikke er medtatt på fylkets budsjett.
Søgne kommunestyre er enige at administrasjonen sammen med ordfører lager et skriv til
fylkeskommunen v/fylkesordfører, hvor Søgne kommunestyre
uttrykker bekymring over utelatelse av nye investeringer ved Søgne videregående skole i kommende
økonomiplan.
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Helge Andresen
Varaordfører

Grethe Murbræch
Rådgiver

Saksnr

Innhold

PS 94/12

Godkjenning av protokoll fra møte 11.10.2012

PS 95/12

Forvaltningsplan for skjærgårdsparken

PS 96/12

Jegersberg Gård - Interkommunalt rehabiliterings- og
kompetansesenter for rusavhengige

PS 97/12

Endelig godkjenning - Regulering av småbåthavn på Skarpeid Trysfjorden

PS 98/12

Utsmykking av nye Søgne rådhus

PS 99/12

Søknad om forlengelse av permisjon fra politisk verv ut valgperioden Even Jansen

PS 100/12

Årsmelding 2011 - Sandripheia fritidspark

PS 101/12

Tertialrapport - 2. tertial 2012

PS 94/12 Godkjenning av protokoll fra møte 11.10.2012

U.off.

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte i kommunestyret 11.10.12

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.11.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Ingen merknader til protokoll fra kommunestyremøte 11.10.12.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte i kommunestyret 11.10.12

PS 95/12 Forvaltningsplan for skjærgårdsparken
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
1 Forvaltningsplanen for skjærgårdsparken med handlingsplan for perioden 2013 – 2018 vedtas.
2 Egenandel vurderes i forbindelse med økonomiplanen 2013 – 2016.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.10.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
1. Forvaltningsplanen for skjærgårdsparken med handlingsplan for perioden 2013 –
2018 vedtas.
2. Egenandel vurderes i forbindelse med økonomiplanen 2013 – 2016.
Repr. Løchen (H) fremmet alternativt forslag til nytt pkt 2:
2. Stien i Ny-Hellesund må finansieres med private eller statlige midler. Kommunen vil ikke
stille med tilskudd kr 300.000,-.
Votering:
Rådmannens innstilling pkt 1: Enstemmig vedtatt.
2. Repr. Løchen (H)’s forslag til pkt 2 ble enstemmig vedtatt. Ingen stemmer for rådmannens
innstilling pkt. 2 ble avgitt.
Formannskapets innstilling er etter dette slik:

Innstilling:
1 Forvaltningsplanen for skjærgårdsparken med handlingsplan for perioden 2013 – 2018
vedtas
2 Stien i Ny-Hellesund må finansieres med private eller statlige midler. Kommunen vil ikke
stille med tilskudd kr 300.000,-.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.11.2012
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:
1 Forvaltningsplanen for skjærgårdsparken med handlingsplan for perioden 2013 – 2018
vedtas med tillegg:
a. Kommunen søker et samarbeide med lag/foreninger om tilrettelegging for bryggeanlegg på
Furuholmen (Rivenes)
b. Området skal tilpasses allmennheten.
c. Kommunen søker å etablere tilgang/brygger på flere av skjærgårdsparkens øyer.
2 Stien i Ny-Hellesund må finansieres med private eller statlige midler.
Repr. Berge (V) fremmet utsettelsesforslag for nærmere utredning i saken.
Votering over utsettelsesforslaget:
9 representanter (AP, V, SV) stemte for utsettelse. 18 representanter (H, FRP, KRF, SP, Uavh)
stemte mot utsettelse.
Utsettelsesforslaget falt.
Votering over formannskapets innstilling:
26 representanter stemte mot formannskapets innstilling, 1 representant (SV) stemte for
formannskapets innstilling.
Votering over repr. Terkelsens (FRP) forslag til vedtak:

18 representanter ( 9 H, 4 FRP, 3 KRF, 1 SP, 1 Uavh v/Roy Fardal) stemte for repr. Terkelsens
forslag, 9 representanter (6 AP, 2 SV, 1 SV) stemte mot repr. Terkelsens forslag.

Vedtak:
1 Forvaltningsplanen for skjærgårdsparken med handlingsplan for perioden 2013 – 2018
vedtas med tillegg:
a. Kommunen søker et samarbeide med lag/foreninger om tilrettelegging for bryggeanlegg på
Furuholmen (Rivenes)
b. Området skal tilpasses allmennheten.
c. Kommunen søker å etablere tilgang/brygger på flere av skjærgårdsparkens øyer.
2 Stien i Ny-Hellesund må finansieres med private eller statlige midler.

PS 96/12 Jegersberg Gård - Interkommunalt rehabiliterings- og
kompetansesenter for rusavhengige
Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 24.10.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Ingen merknader. Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak/innstilling:
Rådmannen får i henhold til saksfremstillingen fullmakt til å inngå en samarbeidsavtale med
Kristiansand kommune om deltakelse i det interkommunale samarbeidet om rehabiliterings- og
kompetansesenter for rusmiddelavhengige på Jegersberg gård.

Saksprotokoll i Formannskapet - 07.11.2012
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets forslag til vedtak.
Formannskapet fattet enstemmig vedtak i samsvar med tjenesteutvalgets innstilling.

Innstilling:

Rådmannen får i henhold til saksfremstillingen fullmakt til å inngå en samarbeidsavtale med
Kristiansand kommune om deltakelse i det interkommunale samarbeidet om rehabiliterings- og
kompetansesenter for rusmiddelavhengige på Jegersberg gård

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.11.2012
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling.
Kommunestyret fattet enstemmig vedtak i samsvar med formannskapets innstilling.

Vedtak:
Rådmannen får i henhold til saksfremstillingen fullmakt til å inngå en samarbeidsavtale med
Kristiansand kommune om deltakelse i det interkommunale samarbeidet om rehabiliterings- og
kompetansesenter for rusmiddelavhengige på Jegersberg gård

PS 97/12 Endelig godkjenning - Regulering av småbåthavn på Skarpeid Trysfjorden
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Søgne kommunestyret vedtar områdereguleringsplan for småbåthavn på Skarpeid, jfr pbl
§12-12.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.11.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Repr. Eidem (SP) stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte møtet.
Kommunestyret erklærte repr. Eidem som habil, da området repr. Eidem leier ligger utenfor
områdereguleringsplanen.
Repr. Eidem tiltrådte møtet.

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 25 stemmer mot 2 stemmer ( SP, SV).

Vedtak:
1. Søgne kommunestyre vedtar områdereguleringsplan for småbåthavn på Skarpeid, jfr
pbl §12-12.

PS 98/12 Utsmykking av nye Søgne rådhus
Rådmannens forslag til vedtak:
Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av fire personer som disponerer et budsjett på 300 000
kroner til kunstnerisk utsmykking av det nye rådhuset. Budsjettet innarbeides i kommende
økonomiplan.
Arbeidsgruppen har følgende sammensetning:
 Brukerrepresentant for bygget.
 Medlem av styret i Søgne kunstlag eller annen forening/lag med et kunstengasjement/
kunstfaglig tilnærming.
 Politisk valgt representant.
 Kulturenheten (også funksjon som sekretær).
Arbeidsgruppen konsulterer arkitekt samt holder byggekomiteen og politikere informert underveis i
prosessen.

Saksprotokoll i Formannskapet - 07.11.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.

Repr. Andersen (Uavh) fremmet følgende tilleggsforslag :
Politisk valgt representant velges fra tjenesteutvalget.
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak med tillegg av repr. Andersens tileggsforslag
enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret blir således slik:
Innstilling:
Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av fire personer som disponerer et budsjett på
300 000 kroner til kunstnerisk utsmykking av det nye rådhuset. Budsjettet innarbeides i
kommende økonomiplan.
Arbeidsgruppen har følgende sammensetning:
 Brukerrepresentant for bygget.
 Medlem av styret i Søgne kunstlag eller annen forening/lag med et kunstengasjement/
kunstfaglig tilnærming.
 Politisk valgt representant fra tjenesteutvalget.
 Kulturenheten (også funksjon som sekretær).
Arbeidsgruppen konsulterer arkitekt samt holder byggekomiteen og politikere informert
underveis i prosessen.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.11.2012
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets forslag til innstilling:

Kommunestyret fattet enstemmig vedtak i samsvar med formannskapets innstilling

Vedtak:
Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av fire personer som disponerer et budsjett på
300 000 kroner til kunstnerisk utsmykking av det nye rådhuset. Budsjettet innarbeides i
kommende økonomiplan.
Arbeidsgruppen har følgende sammensetning:
 Brukerrepresentant for bygget.
 Medlem av styret i Søgne kunstlag eller annen forening/lag med et kunstengasjement/
kunstfaglig tilnærming.
 Politisk valgt representant fra tjenesteutvalget.
 Kulturenheten (også funksjon som sekretær).

Arbeidsgruppen konsulterer arkitekt samt holder byggekomiteen og politikere informert
underveis i prosessen.

PS 99/12 Søknad om forlengelse av permisjon fra politisk verv ut valgperioden Even Jansen
Rådmannens forslag til vedtak:
Even Jansen gis fritak fra politiske verv fra 01.07.2012 og ut valgperioden 2011-2015.
Kommunestyret:
Asbjørn Langenes (FRP) rykker opp som sjette varamedlem. Øvrige medlemmer rykker frem en
plass.
Kontrollutvalget:

Medlem
1. Varamedlem:
2. Varamedlem:
3. Varamedlem:

Saksprotokoll i Valgnemnda - 05.11.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Egel Terkelsen (FRP) fremmet følgende forslag:
1. Even Jansen gis fritak fra politiske verv fra 01.07.2012 og ut valgperioden 2011-2015.
2. Kommunestyret:
Asbjørn Langenes (Uavh) rykker opp som sjette varamedlem. Øvrige medlemmer
frem en plass.
3. Kontrollutvalget:
Medlem:
Astrid Tordis Flor (FRP)
1. Varamedlem:
Tom Jørgensen (FRP)
2. Varamedlem:
Sara Nordbø Pettersen (FRP).
3. Varamedlem:
Egel Terkelsen’s (FRP) forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Valgnemnda innstiller til kommunestyret:

rykker

Innstilling:

1. Even Jansen gis fritak fra politiske verv fra 01.07.2012 og ut valgperioden 2011-2015.
2. Kommunestyret:
Asbjørn Langenes (Uavh) rykker opp som sjette varamedlem. Øvrige medlemmer rykker
frem en plass.
3. Kontrollutvalget:
Medlem:
Astrid Tordis Flor (FRP)
1. Varamedlem:
Tom Jørgensen (FRP)
2. Varamedlem:
Sara Nordbø Pettersen (FRP).
3. Varamedlem:

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.11.2012
Behandling:
Til behandling forelå valgnemndas innstilling til vedtak:

Kommunestyret fattet enstemmig vedtak i samsvar med valgnemndas innstilling.

Vedtak:
1. Even Jansen gis fritak fra politiske verv fra 01.07.2012 og ut valgperioden 2011-2015.
2. Kommunestyret:
Asbjørn Langenes (Uavh) rykker opp som sjette varamedlem. Øvrige medlemmer rykker
frem en plass.
3. Kontrollutvalget:
Medlem:
Astrid Tordis Flor (FRP)
1. Varamedlem:
Tom Jørgensen (FRP)
2. Varamedlem:
Sara Nordbø Pettersen (FRP).
3. Varamedlem:

PS 100/12 Årsmelding 2011 - Sandripheia fritidspark
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar årsmelding 2011 fra Sandripheia fritidspark til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.11.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Kommunestyret fattet enstemmig vedtak i samsvar med rådmannens innstilling.
Vedtak:
Kommunestyret tar årsmelding 2011 fra Sandripheia fritidspark til orientering.

PS 101/12 Tertialrapport - 2. tertial 2012
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar tertialrapport 2. tertial 2012 til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 26.09.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar tertialrapport 2. tertial 2012 til orientering.
Rådmannen svarte på spørsmål og orienterte om de ulike enheters forbruk.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Kommunestyret tar tertialrapport 2. tertial 2012 til orientering.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 24.10.2012

Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til innstilling.
Ingen merknader.
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Kommunestyret tar tertialrapport 2. tertial 2012 til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.11.2012
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets forslag til innstilling:

Kommunestyret fattet enstemmig vedtak i samsvar med formannskapets innstilling.

Vedtak:
Kommunestyret tar tertialrapport 2. tertial 2012 til orientering.

