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Av 27 representanter var 27 til stede inkludert møtende vararepresentanter.
Repr. Bakke (AP) fratrådte møtet etter behandling av sak PS 5/13.
Vararepr. Rafoss (AP) tiltrådte møtet fra sak PS 6/13.
Repr. Egeli (AP) innvilget permisjon fra sak PS 6/13 til sak PS 10/13. Ingen vararepresentant
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26 representanter tilstede fra sak PS 6/13 til sak PS 10/13.
Møtet var annonsert i Fædrelandsvennen 28.01.2013. Sakskartet datert 24.01.2013 omfattet
PS 1/13 til PS 17/13.
Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.
Kl. 17.30: Prosjektleder for vannområdene Mandal-Audna og Lygna, Stig Skjævesland, orienterte
om vannforskriftens planprosess og svarte på spørsmål.
Kl. 18.10: Revisjonssjef Holbek orienterte om overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon
og svarte på spørsmål.
Behandling av saker startet kl. 18.30.
Rekkefølgen av saker ble endret. Sak PS 9/13 ble behandlet sist.
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.
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PS 1/13 Godkjenning av protokoll fra møte 20.12.2012
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommunestyre godkjenner protokoll fra møte 20.12.2012

Saksprotokoll i Kommunestyret - 31.01.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.

Repr. Daland (FRP) hadde merknader til sak PS 111/12 - avstemning:
Første gangs votering over repr. Dalands (FRP) forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar at GB 43/37 endrer arealformål fra offentlig formål til boligformål
(Tånevig skole).
Repr. Daland’s (FRP) forslag falt. 14 representanter stemte mot AP, V, SV, KRF, Uavh-Andersen,
13 representanter stemte for (H, FRP, Uavh-Fardal).
Ordfører var utydelig under avstemningen, og det oppsto uklarheter om resultatet av avstemningen.
Rådmannen anbefalte kommunestyret å foreta ny avstemning på grunn av uklarhetene som oppsto.
Ordfører tok forslaget opp til ny votering.
Ny votering:
Repr. Dalands (FRP) forslag vedtatt med 26 stemmer mot 1 stemme (SV).

Varaordfører (H) hadde merknader til PS 108/12, votering over formannskapets innstilling:
Formannskapets innstilling vedtatt med 16 stemmer mot 11 stemmer (AP, V, SV, Uavh Andersen,
SP). SP var uteglemt.

Vedtak:
Søgne kommunestyre godkjenner protokoll fra møte 20.12.2012 med endringene.

PS 2/13 Referatsaker
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommunestyre tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 31.01.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Repr. Eikeland (FRP) stilte spørsmål ang. økonomiske midler til barnevernet.
Rådmann og kommunalsjef oppvekst orienterte.

Vedtak:
Søgne kommunestyre tar referatsakene til orientering.

RS 1/13 MELDING TIL KOMMUNESTYRET - HØRINGSNOTAT FRA
TJENESTEUTVALGET VEDR. BRUK AV VARSLINGS- OG
LOKALISERINGSTEKNOLOGI 2012/200
RS 2/13 Medarbeiderundersøkelse 2011 - sluttrapport 2011/252
RS 3/13 Tilskuddssøknad - fylkesmannens øremerkede midler til barnevern
2013/278
RS 4/13 Årsrapport / Årsregnskap 2012 Skatteoppkreveren 2013/185
PS 3/13 Overordnet analyse/plan for Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Søgne kommunestyre godkjenner plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon i Søgne
kommune for 2012 – 2015.
2. Søgne kommunestyre gir fullmakt til kontrollutvalget til å foreta endringer i planen.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.01.2013

Behandling:
Revisjonen v/Holbek og Jensen var til stede og svarte på spørsmål.
Formannskapet behandlet ikke saken, da den skal behandles i kommunestyret.

Innstilling:

3. Søgne kommunestyre godkjenner plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon i Søgne
kommune for 2012 – 2015.
4. Søgne kommunestyre gir fullmakt til kontrollutvalget til å foreta endringer i planen.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 31.01.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt med tillegg av et nytt
kulepunkt i planen: Barnevern.

Vedtak:

1. Søgne kommunestyre godkjenner plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon i
Søgne kommune for 2012 – 2015 med tillegg av barnevern.
2. Søgne kommunestyre gir fullmakt til kontrollutvalget til å foreta endringer i planen.

PS 4/13 Plan for selskapskontroll 2011 - 2015 Søgne kommune

Kontrollutvalgets forslag til vedtak:
Plan for gjennomføring av selskapskontroll i Søgne kommune for valgperioden 2011 – 2015
legges fram for kommunestyret til godkjenning. Kontrollutvalget ber om fullmakt av
kommunestyret til å foreta endringer i planen.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 31.01.2013
Behandling:
Til behandling forelå kontrollutvalgets forslag til vedtak:
Votering:
Kontrollutvalgets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Søgne kommunestyre godkjenner plan for gjennomføring av selskapskontroll i Søgne
kommune for valgperioden 2011 – 2015.
2. Søgne kommunestyre gir fullmakt til kontrollutvalget til å foreta endringer i planen.

PS 5/13 Økning av antall medlemmer i kontrollutvalget
Kontrollutvalgets forslag til vedtak:
Kontrollutvalget viser til saksforarbeidet og anmoder kommunestyret så snart som mulig
om å øke antall medlemmer i kontrollutvalget fra 3 til 5 medlemmer.
Kommunestyret anmodes videre om å vurdere å etablere en felles liste med nummererte
varamedlemmer.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 31.01.2013

Behandling:
Til behandling forelå kontrollutvalgets forslag til vedtak.

Votering:
Votering over kontrollutvalgets innstilling første avsnitt:
Kommunestyret fattet enstemmig vedtak.
Votering over kontrollutvalget innstilling andre avsnitt:
Kommunestyret fattet enstemmig vedtak at andre avsnitt går ut.
Et enstemmig kommunestyre sender saken tilbake til valgnemnda for videre oppfølging.
Repr. Bakke (AP) fratrer møtet.
Vararepr. Rafoss (AP) tiltrer møtet.
Repr. Egeli (AP) innvilges midlertidig permisjon fra møtet.
26 representanter tilstede.
Kommunestyret fattet således følgende vedtak:

Vedtak:
Søgne kommunestyre vedtar å øke antall medlemmer i kontrollutvalget fra 3 til 5 medlemmer.

PS 6/13 Forslag til Årsplan for kontrollutvalget
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Søgne kommunestyre godkjenner kontrollutvalgets årsplan for 2013.
2. Søgne kommunestyre gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta omprioriteringer i
årsplan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 31.01.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Votering:

Kommunestyret fattet enstemmig vedtak i samsvar med rådmannens forslag til vedtak

Vedtak:
1. Søgne kommunestyre godkjenner kontrollutvalgets årsplan for 2013.
2. Søgne kommunestyre gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta omprioriteringer i
årsplan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

PS 7/13 Søknad om fritak som meddommer til Kristiansand tingrett - Siri
Thorsland
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Siri Thorsland gis fritak som meddommer for Kristiansand tingrett 01.01.2013-31.12.2016.
2. Som ny meddommer oppnevnes:…………………………….

Saksprotokoll i Valgnemnda - 21.01.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Det forelå ingen forslag til ny meddommer.
Valgnemnda gir ordfører fullmakt til å foreslå meddommer til Tingretten.
Votering:
Valgnemnda innstiller enstemmig til kommunestyret:

Innstilling:
Siri Thorsland gis fritak som meddommer for Kristiansand tingrett 01.01.2013-31.12.2016.

Som ny meddommer oppnevnes:…………………………….

Saksprotokoll i Kommunestyret - 31.01.2013
Behandling:
Til behandling forelå valgnemndas innstilling.
Varaordfører opplyste at Siri Thorsland var flyttet tilbake til Søgne kommune.
Votering:
Kommunestyret fattet enstemmig vedtak for ikke innvilgelse av søknad.

Vedtak:
Siri Thorsland innvilges ikke fritak som meddommer for Kristiansand tingrett 01.01.201331.12.2016.

PS 8/13 Fritak for politiske verv Rådmannens forslag til vedtak:
Som nytt 4. varamedlem til kommunestyret: Liv Meland rykker opp i henhold til valgresultatet.
Som varamedlemmer til tjenesteutvalget velges:
1. …………………………………………
2. …………………………………………
3. …………………………………………

Saksprotokoll i Valgnemnda - 21.01.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Nytt 4. varamedlem for Senterpartiet til kommunestyret: Liv Meland (SP) rykker opp i henhold til
valgresultat.
Repr. Try (SP) fremmet følgende forslag:
Som 2. varamedlem for Senterpartiet i Tjenesteutvalget:
Roald Refstie.
Votering:
Valgnemnda innstiller enstemmig til kommunestyret:

Innstilling:

Som 2. varamedlem til tjenesteutvalget velges: Roald Refstie.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 31.01.2013
Behandling:
Til behandling forelå valgnemndas innstilling:

Kommunestyret fattet enstemmig vedtak i samsvar med valgnemndas innstilling.
Vedtak:
Som 2. varamedlem til tjenesteutvalget velges: Roald Refstie.

PS 9/13 Søknad om fritak som meddommer Kristiansand Tingrett Rådmannens forslag til vedtak:
Odd Arne Roll fritas fra vervet som meddommer i Kristiansand Tingrett fra 01.01.2013 –
31.12.2016.
Som ny meddommer oppnevnes:……………………………..

Saksprotokoll i Valgnemnda - 21.01.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Det forelå ingen forslag til ny meddommer til Kristiansand Tingrett.
Valgnemnda gir ordfører fullmakt til å foreslå meddommer til Kristiansand Tingrett.
Valgnemnda innstiller enstemmig til kommunestyret:

Innstilling:
Odd Arne Roll fritas fra vervet som meddommer i Kristiansand Tingrett fra 01.01.2013 –
31.12.2016.
Som ny meddommer oppnevnes:……………………………..

Saksprotokoll i Kommunestyret - 31.01.2013
Behandling:
Til behandling forelå valgnemndas innstilling.
Repr. Kjelland Larsen (AP) fremmet følgende forslag som ny meddommer:
Som ny meddommer oppnevnes: Gunnvor Røsstad
Votering:

Kommunestyret fattet følgende enstemmig vedtak:

Vedtak:
Odd Arne Roll fritas fra vervet som meddommer i Kristiansand Tingrett fra 01.01.2013 –
31.12.2016.
Som ny meddommer oppnevnes: Gunnvor Røsstad.

PS 10/13 Søknad om fritak for politisk verv i Tjenesteutvalget
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Karl Wilhelm Strandvik gis fritak for vervet som 1. vararepresentant til Tjenesteutvalget ut
denne kommunevalgperioden.
2. Som nytt varamedlem til Tjenesteutvalget velges:

Saksprotokoll i Valgnemnda - 21.01.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Leder Severinsen (H) fremmet følgende forslag:
Karl Wilhelm Strandvik gis fritak for vervet som 1. vararepresentant til Tjenesteutvalget ut
denne kommunevalgperioden.
Høyres 5. varamedlem Vibecke Andersen flyttes til 1. varamedlem.

Votering:

Valgnemnda innstiller enstemmig til kommunestyret:

Innstilling:
Karl Wilhelm Strandvik gis fritak for vervet som 1. vararepresentant til Tjenesteutvalget
ut denne kommunevalgperioden.

Som 1. varamedlem til Tjenesteutvalget blir Vibecke Andersen ut valgperioden.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 31.01.2013
Behandling:
Til behandling forelå valgnemndas innstilling.
Repr. Egeli (AP) tiltrer møtet igjen.
27 representanter tilstede.
Søgne kommunestyre fattet enstemmig vedtak i samsvar med valgnemndas innstilling.
Vedtak:
Karl Wilhelm Strandvik gis fritak for vervet som 1. vararepresentant til Tjenesteutvalget ut
denne kommunevalgperioden.
Som 1. varamedlem til Tjenesteutvalget blir Vibecke Andersen ut valgperioden.

PS 11/13 Søknad om fritak fra verv i Rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Svein Frode Bakke Nilsen gis fritak for vervet som medlem til Rådet for mennesker med
nedsatt funksjonsevne ut denne kommunevalgperioden.
2. Som nytt varamedlem til Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne velges:

Saksprotokoll i Valgnemnda - 21.01.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Leder Severinsen (H)fremmet følgende forslag:
Svein Frode Bakke Nilsen (H) gis fritak for vervet som medlem til Rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne ut denne kommunevalgperioden.
Som nytt medlem til Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne ut denne kommunevalgperioden
velges: Vibecke Andersen (H)
Votering:

Valgnemnda innstiller enstemmig til kommunestyret:

Innstilling:
Svein Frode Bakke Nilsen gis fritak for vervet som medlem til Rådet for mennesker med
nedsatt funksjonsevne ut denne kommunevalgperioden.
Som nytt medlem til Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne velges:
Vibecke Andersen.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 31.01.2013
Behandling:
Til behandling forelå valgnemnda innstilling.

Kommunestyret fattet enstemmig vedtak i samsvar med valgnemndas innstilling.

Vedtak:

Svein Frode Bakke Nilsen gis fritak for vervet som medlem til Rådet for mennesker med
nedsatt funksjonsevne ut denne kommunevalgperioden.
Som nytt medlem til Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne velges:
Vibecke Andersen.

PS 12/13 Søknad om permisjon fra verv i Tjenesteutvalget fra januar 2013 t.o.m.
september 2013
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Benedicte Andresen gis fritak for vervet som Høyres 4. medlem til Tjenesteutvalget fra
01.01.2013 – 01.10.2013.
Varamedlemmer rykker frem en plass.
2. Som nytt varamedlem til Tjenesteutvalget velges:

Saksprotokoll i Valgnemnda - 21.01.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Leder Severinsen (H) fremmet følgende forslag:
Benedicte Andresen gis fritak for vervet som Høyres 4. medlem til Tjenesteutvalget fra
01.01.2013 – 01.10.2013.
Første varamedlem, Vibecke Andersen rykker frem som 4. medlem til Tjenesteutvalget fra
01.01.2013 – 01.10.2013.
Øvrige varamedlemmer rykker frem en plass i perioden 01.01.2013 – 01.10.2013.
Som 5. varamedlem til Tjenesteutvalget velges: Trond Reitan.
Votering:
Valgnemnda innstiller enstemmig til kommunestyret:

Innstilling:
Benedicte Andresen gis fritak for vervet som Høyres 4. medlem til Tjenesteutvalget fra
01.01.2013 – 01.10.2013.

Vibecke Andersen rykker frem som 4. medlem til Tjenesteutvalget fra 01.01.2013 – 01.10.2013.
Øvrige varamedlemmer rykker frem en plass i perioden 01.01.2013 – 01.10.2013.
Nytt 5. varamedlem for Høyre til Tjenesteutvalget i perioden 01.01.2013 – 01.10.2013: Trond
Reitan.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 31.01.2013
Behandling:
Til behandling forelå valgnemndas innstilling:

Søgne kommunestyre fattet enstemmig vedtak i samsvar med valgnemndas innstilling.

Vedtak:

Benedicte Andresen gis fritak for vervet som Høyres 4. medlem til Tjenesteutvalget fra
01.01.2013 – 01.10.2013.
Vibecke Andersen rykker frem som 4. medlem til Tjenesteutvalget fra 01.01.2013 – 01.10.2013.
Øvrige varamedlemmer rykker frem en plass i perioden 01.01.2013 – 01.10.2013.
Nytt 5. varamedlem for Høyre til Tjenesteutvalget i perioden 01.01.2013 – 01.10.2013: Trond
Reitan.

PS 13/13 Forebygging av MC-kriminalitet
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune tar problemet med organisert kriminalitet og de såkalte 1-prosent
mc-klubbene meget alvorlig. Kommunen vil bekjempe disse klubbene med alle
lovlige midler og ønsker at hele lokalsamfunnet medregnet næringslivet og hele det
sivile samfunn, stiller opp i kampen mot disse for å sikre et trygt lokalsamfunn.
Søgne kommune erklærer derfor all form for organisert kriminalitet som 1-prosent
mc-klubbene representerer, for uønsket i Søgne.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.01.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Formannskapet innstiller således til kommunestyret:

Innstilling:
Søgne kommune tar problemet med organisert kriminalitet og de såkalte 1-prosent mcklubbene meget alvorlig. Kommunen vil bekjempe disse klubbene med alle lovlige midler og
ønsker at hele lokalsamfunnet medregnet næringslivet og hele det sivile samfunn, stiller opp i
kampen mot disse for å sikre et trygt lokalsamfunn. Søgne kommune erklærer derfor all form
for organisert kriminalitet som 1-prosent mc-klubbene representerer, for uønsket i Søgne.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 31.01.2013
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling.
Søgne kommunestyre fattet enstemmig vedtak i samsvar med formannskapets innstilling.

Vedtak:
Søgne kommune tar problemet med organisert kriminalitet og de såkalte 1-prosent mcklubbene meget alvorlig. Kommunen vil bekjempe disse klubbene med alle lovlige midler og
ønsker at hele lokalsamfunnet medregnet næringslivet og hele det sivile samfunn, stiller opp i
kampen mot disse for å sikre et trygt lokalsamfunn. Søgne kommune erklærer derfor all form
for organisert kriminalitet som 1-prosent mc-klubbene representerer, for uønsket i Søgne.

PS 14/13 Sentrumsnær lysløype
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
Kommunestyret vedtar alt. B Kvernhusløypa for lyssatt turløype.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 22.1.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til innstilling.
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter seg til eldrerådets behandling av saken:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne presiserer at rådet skal og bør være inne i slike saker som
dette, på et mye tidligere tidspunkt i prosessen.
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne anser ikke Kvernhusløypa å være noe godt alternativ av
følgende grunner:
 Løypa blir vanskelig å bruke for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne om vinteren, i og
med at den ikke brøytes.
 Løypa blir ikke universelt utformet.
 Løypa er ikke så sentrumsnær som andre alternativ.
 Løypa er allerede populær, selv uten belysning.
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne anser Fåmyråsen å være det beste alternativet av følgende
grunner:
 Løypa er svært sentrumsnær.
 Løypa kan universelt utformes.
 Løypa kan brukes av alle brukergrupper.
 Løypa er i tillegg det rimeligste aktuelle alternativet.

Innstilling:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne innstiller til kommunestyret å velge alternativet Fåmyråsen
som lyssatt turløype.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 14.1.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Eldrerådet presiserer at rådet skal og bør være inne i slike saker som dette, på et mye tidligere tidspunkt i
prosessen.
Eldrerådet anser ikke Kvernhusløypa å være noe godt alternativ av følgende grunner:
 Løypa blir vanskelig å bruke for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne om vinteren, i og
med at den ikke brøytes.
 Løypa blir ikke universelt utformet.
 Løypa er ikke så sentrumsnær som andre alternativ.
 Løypa er allerede populær, selv uten belysning.

Eldrerådet anser Fåmyråsen å være det beste alternativet av følgende grunner:
 Løypa er svært sentrumsnær.
 Løypa kan universelt utformes.
 Løypa kan brukes av alle brukergrupper.
 Løypa er i tillegg det rimeligste aktuelle alternativet.

Innstilling:
Eldrerådet innstiller til kommunestyret å velge alternativet Fåmyråsen som lyssatt turløype.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 31.01.2013
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
Kommunestyret vedtar alt. B Kvernhusløypa for lyssatt turløype.

Repr. Haugland (AP) ba om vurdering av sin habilitet på grunnlag av kommunelovens § 40.3b,
medvirkning til saksbehandling, og fratrådte møtet.
Votering:
Kommunestyret erklærte enstemmig repr. Haugland (AP) som inhabil.

Repr. Eikeland (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar å anlegge lysløype/lysbelagt tursti i Fåmyra. Løypen iniversell
utformes.
I tilknytning til lysløypa/lysbelagte stien, vil kommunestyret se på muligheter til å anlegge en
aktivitets/folkehelse park.
Kommunestyret ber administrasjonen gå i dialog med berørte grunneiere, og deretter VestAgder fylkeskommune og Midt-Agder friluftsråd med tanke på et samarbeid, og finner
muligheter til å kunne søke om midler/støtte til parken.

Repr. Strandvik (H) fremmet følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar alt. B Kvernhusløypa for lyssatt turløype.
Kommunestyret forutsetter at lyssetting av Kvernhusløypa skal gjennomføres så skånsomt
som mulig mot natur og miljø. Løypas struktur skal ikke endres og dekket skal være som nå.

Repr. Kjelland Larsen (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Kommunestyret sender saken tilbake til administrasjonen og ber om å få utredet nærmere
ang. grunneierforhold, og hvilke kriterier som skal gjelde for utvelgelse av løypa.

Votering over utsettelsesforslaget:
Repr. Kjelland Larsens (AP) utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.
Repr. Haugland (AP) tiltrådte møtet.

Vedtak:
Kommunestyret sender saken tilbake til administrasjonen og ber om å få utredet nærmere
ang. grunneierforhold, og hvilke kriterier som skal gjelde for utvelgelse av løypa.

PS 15/13 Innbetaling av tilkoblingsgebyrer for vann og avløp
Rådmannens forslag til vedtak:
I § 11 i Søgne kommunes forskrift om vann og avløpsgebyrer er det behov for å tydeliggjøre
betalingsfristen for tilkoplingsgebyr(er). Dette innebærer at faktura heretter sendes ut straks
kommunen har gitt tillatelse om tilkopling/igangsettingstillatelse. Tilkoplingsgebyr(er) skal betales
innen tre måneder fra fakturadato. ”Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling senest ved
tilknytning” tas ut av forskriften §11.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.01.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Repr. Løchen (H) fremmet følgende forslag til vedtak:
Forskrift 11 endres til at engangsavgift betales ved utskrift av midlertidig ferdigattest og
ferdigattest blir ikke utstedt før betalingen er gjennomført.
Repr. Løchen (H) trekker forslaget.
Votering over rådmannens forslag:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Formannskapet innstiller således til kommunestyret:

Innstilling:

I § 11 i Søgne kommunes forskrift om vann og avløpsgebyrer er det behov for å tydeliggjøre
betalingsfristen for tilkoplingsgebyr(er). Dette innebærer at faktura heretter sendes ut straks
kommunen har gitt tillatelse om tilkopling/igangsettingstillatelse. Tilkoplingsgebyr(er) skal
betales innen tre måneder fra fakturadato. ”Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling
senest ved tilknytning” tas ut av forskriften §11.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 31.01.2013
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
Votering:
Kommunestyret fattet enstemmig vedtak i samsvar med formannskapets innstilling.

Vedtak:
I § 11 i Søgne kommunes forskrift om vann og avløpsgebyrer er det behov for å tydeliggjøre
betalingsfristen for tilkoplingsgebyr(er). Dette innebærer at faktura heretter sendes ut straks
kommunen har gitt tillatelse om tilkopling/igangsettingstillatelse. Tilkoplingsgebyr(er) skal
betales innen tre måneder fra fakturadato. ”Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling
senest ved tilknytning” tas ut av forskriften § 11.

PS 16/13 Behandling av forskrift om adgang til hjorteviltjakt i Søgne kommune,
Vest-Agder
Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:

Forskrift om adgangen til jakt etter elg, hjort, rådyr vedtas.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 31.01.2013
Behandling:
Til behandling forelå plan- og miljøutvalgets forslag til innstilling:
Repr. Berge (V) ba om habilitetsvurdering av repr. Try (SP) som er leder av Søgne bondelag.
Repr. Try (SP) fratrådte møtet.
Votering:
Kommunestyret erklærte repr. Try (SP) som inhabil med 22 stemmer mot
4 stemmer (FRP, SV).

Repr. Terkelsen (FRP) fremmet forslaget fra plan- og miljøutvalget men med reduksjon i arealet for
hjortejakt:
Forskriften rettes opp slik at arealet for hjortejakt reduseres til 5000 da

Repr. Andersen (Uavh) fremmet følgende forslag til vedtak:
5000 dekar for hjort
500 dekar for rådyr (sammenhengende)

Votering for hjort således:
5000 dekar ble satt opp mot 10000 dekar.
5000 dekar ble vedtatt med 14 stemmer (5 H, 2 Uavh, 2 KRF, V (2), FRP 3) mot 12 stemmer for
10000 dekar ( Andresen H, Ribe H, Spieler H, Lohne H, SV, AP, KRF T.Kleivset)

Alternativ votering for rådyr således:
Repr. Andersens (Uavh) forslag på 500 dekar (Stausland) satt opp mot rådmannens forslag på
300 dekar
300 dekar ble vedtatt med 16 stemmer (AP, V, SV, KRF J. Kleivset, T. Kleivset, H Andresen, H
Ribe, H Spieler, H Lohne, H Langeland, SP) mot 10 stemmer (KRF Verdal, FRP, Uavh, H Liland, H
Bakken, H Strandvik, H Jakobsen) for 500 dekar.

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med følgende endringer:
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner Forskrift om adgangen til jakt etter elg, hjort, rådyr med
følgende endring: 5000 dekar for hjort.
Viltart
Elg
Hjort

Minsteareal i daa fastland
4000
5000

Minsteareal i daa øyer
4000
5000

Rådyr
Der ikke annet er gitt

500

50

-Stausland i Gnr 18, fra
Geiteråsen frem til grense
mot Gnr 2 Berge

300

300

-Fra Stokkeland inn mot
Stokkelandskogen i Gnr 17
og frem til Kileheia i Gnr 12

300

PS 17/13 Planlegging av E39 gjennom Søgne
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune ber Statens vegvesen starte arbeidet for å avklare traseen for E39 gjennom Søgne.
Arbeidet bør legges opp med utarbeiding av reguleringsplan med planprogram og hvor man gjennom
behandlingen av planprogrammet velger trase. Når trasen er valgt, fremmes reguleringsplan for valgt
trase, jfr alt B i saksframlegget. Det inngås avtale med Statens vegvesen om kommunalt bidrag på
inntil 200.000 kroner til planarbeidet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.01.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Repr. Kjelland Larsen (AP) stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte møtet. Hun har eiendom
som grenser opp mot E39.

Formannskapet erklært repr. Kjelland Larsen (AP) for habil da dette er overordnede planer.
Repr. Kjelland Larsen (AP) tiltrådte møtet.

Formannskapet innstiller enstemmig til kommunestyret:
Innstilling:

Søgne kommune ber Statens vegvesen starte arbeidet for å avklare traseen for E39 gjennom
Søgne. Arbeidet bør legges opp med utarbeiding av reguleringsplan med planprogram og hvor
man gjennom behandlingen av planprogrammet velger trase. Når trasen er valgt, fremmes
reguleringsplan for valgt trase, jfr alt B i saksframlegget. Det inngås avtale med Statens
vegvesen om kommunalt bidrag på inntil 200.000 kroner til planarbeidet.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 31.01.2013
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling.

Repr. Kjelland Larsen (AP) fremmet følgende fellesforslag fra kommunestyret( H, FRP, V, KRF,
SP, Uavh):
Å øke det kommunale bidraget på inntil 500.000 kroner til planarbeidet.
Votering:
Kommunestyret fattet enstemmig vedtak i samsvar med rådmannens forslag
samt fellesforslaget fra kommunestyret fremmet av repr. Kjelland Larsen med endring av beløpet fra
kr 200.000,- til kr 500.000,-.

Vedtak:
Søgne kommune ber Statens vegvesen starte arbeidet for å avklare traseen for E39 gjennom
Søgne. Arbeidet bør legges opp med utarbeiding av reguleringsplan med planprogram og hvor
man gjennom behandlingen av planprogrammet velger trase. Når trasen er valgt, fremmes

reguleringsplan for valgt trase, jfr alt B i saksframlegget. Det inngås avtale med Statens
vegvesen om kommunalt bidrag på inntil 500.000 kroner til planarbeidet.

