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Rådmann
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Rådgiver

Av 27 representanter var 26 til stede inkludert vararepresentanter ved møtets start.
Repr. Eikeland (FRP) var ikke møtt opp ved møtets begynnelse.
Møtet var annonsert i Fædrelandsvennen 18.03.2013. Sakskart datert 14. mars 2013 omfattet
PS 27/13 til 32/13.
Ingen merknader til sakskart og innkalling datert 20.02.2013.
Kommunelege Frank Andersen orienterte og svarte på spørsmål ang. beredskapsplanen for Søgne
kommune.
Saksrekkefølgen ble endret. Sak PS 29/13 ble behandlet før PS 27/13 og PS 28/13.
Repr. Eikeland (FRP) tiltrådte møtet til sak PS 27/12 kl. 18.00.
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Åse R. Severinsen
Ordfører

Grethe Murbræch
Rådgiver

Saksnr

Innhold

PS 27/13

Godkjenning av protokoll fra møte 28.02.2013

PS 28/13

Referatsaker

RS 5/13

Kontrollrapport 2012 - vedr. skatteoppkreverfunksjonen for Søgne
kommune

RS 6/13

Vedtatt årsmelding for Søgne eldreråd 2012

PS 29/13

Revidering av beredskapsplan for Søgne kommune

U.off.

PS 30/13

Endring av Søgne kommunes finansreglement

PS 31/13

Forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak

PS 32/13

Fritak for politisk verv i Tjenesteutvalget - Bjarne Bentsen Lieng

PS 33/13

Fritak fra politisk verv i rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne - Bjarne Bentsen Lieng

PS 27/13 Godkjenning av protokoll fra møte 28.02.2013
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 28.02.2013.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.03.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Repr. Eikeland (FRP) tiltådte møtet.
Ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 28.02.2013.

PS 28/13 Referatsaker
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.03.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Repr. Lohne (H) hadde kommentarer til RS 6/13:
Repr. Lohne (H) uttalte at Eldrerådet opplever at alt for mange saker som burde vært behandlet i rådet enten
ikke blir meldt opp til behandling i det hele tatt, eller meldes opp for sent i prosessen.
Repr. Lohne (H) påpekte viktigheten av at Eldrerådet får uttale seg i saker som de skal etter lovverket uttale
seg til.
Repr. Gray (AP) opplyste at årsmelding for mennesker med nedsatt funksjonsevne kommer som referatsak til
neste møte.

Vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

RS 6/13 Vedtatt årsmelding for Søgne eldreråd 2012 2011/2940
PS 29/13 Revidering av beredskapsplan for Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret slutter seg til Risiko- og sårbarhetsanalysene, planverket og
kvalitetssikringssystemet for beredskapsarbeidet i Søgne, herunder handlingsplan for 2013/2014.
Rådmannen har fullmakt til å gjøre tilpasninger i planverket og tilhørende dokumenter ved behov.

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.03.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Repr. Kjelland Larsen (AP) påpekte sikkerhet i forbindelse med vannforsyning.

Formannskapet fattet enstemmig vedtak og innstiller til kommunestyret:

Innstilling:
Kommunestyret slutter seg til Risiko- og sårbarhetsanalysene, planverket og
kvalitetssikringssystemet for beredskapsarbeidet i Søgne, herunder handlingsplan for
2013/2014. Rådmannen har fullmakt til å gjøre tilpasninger i planverket og tilhørende
dokumenter ved behov.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.03.2013
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling.
Kommunelege Frank Andersen orienterte om beredskapsplanen og svarte på spørsmål.
Votering:
Kommunestyret fattet enstemmig vedtak i samsvar med formannskapets innstilling.

Vedtak:
Kommunestyret slutter seg til Risiko- og sårbarhetsanalysene, planverket og
kvalitetssikringssystemet for beredskapsarbeidet i Søgne, herunder handlingsplan for
2013/2014. Rådmannen har fullmakt til å gjøre tilpasninger i planverket og tilhørende
dokumenter ved behov.

PS 30/13 Endring av Søgne kommunes finansreglement
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar revidering av Søgne kommunes finansreglement i tråd med vedlagt forslag.

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.03.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Votering:

Formannskapet fattet enstemmig vedtak i samsvar med rådmannens forslag og innstiller således til
kommunestyret:

Innstilling:
Kommunestyret vedtar revidering av Søgne kommunes finansreglement i tråd med vedlagt
forslag.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.03.2013
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling.
Votering:
Kommunestyret fattet enstemmig vedtak i samsvar med formannskapets innstilling.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar revidering av Søgne kommunes finansreglement i tråd med vedlagt
forslag.

PS 31/13 Forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak
Rådmannens forslag til vedtak:
1.

Skagerak er sårbar, og alle landene rundt Nordsjøen og Skagerak må samarbeide for å styrke
kunnskapen om situasjonen i havet. Den økende interessen for verdsetting av
økosystemtjenesten både nasjonalt og internasjonalt, og mangelen på tidligere studier i Norge
tilsier at det må gjøres flere studier for å forbedre fremtidig beslutningsgrunnlag.

2.

Den samlede belastingen på Nordsjøen og Skagerak er for høy og økning av mengden
miljøgifter i kyststrømmen er bekymringsfull. Forvaltningsplanen må legge til rette for
videreutvikling av det internasjonale samarbeidet for å redusere utslipp av næringssalter,
miljøgifter og mengden radioaktive stoffer som tilføres Nordsjøen og Skagerak.

3.

Maritim verdiskaping er viktig for Kristiansandsregionen. Disse næringene bidrar til en
betydelig verdiskaping for Norge. Søgne kommune anbefaler at det ikke settes en spesifikk
grense i forvaltningsplanen for hvor leteaktivitet i Nordsjøen og Skagerak kan skje, men at slike
beslutninger tas på det aktuelle tidspunkt basert på best tilgjengelig kunnskap.

4.

Utfordringene i Skagerak må løses gjennom internasjonalt samarbeid. Internasjonalt
samarbeid om forskning og beredskap må gis prioritet i framtidig arbeid.

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.03.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Repr. Andresen (H) fremmet følgende forslag til endring til punkt 3:
Maritim verdiskaping er viktig for Sørlandet. Disse næringene bidrar til en betydelig
verdiskaping for Norge. Søgne kommune anbefaler at det ikke settes en spesifikk grense i

forvaltningsplanen for hvor leteaktivitet i Nordsjøen og Skagerak kan skje, men at slike
beslutninger tas på det aktuelle tidspunkt basert på best tilgjengelig kunnskap.

Punktvis votering:
Votering over punkt 1: Enstemmig vedtatt i samsvar med rådmannens forslag.
Votering over punkt 2: Enstemmig vedtatt i samsvar med rådmannens forslag.
Votering over punkt 3: Repr. Andresens (H) forslag: 6 representanter stemte for 1 representant (V)
stemte mot.
Det ble ikke stemt over rådmannens forslag.
Votering over punkt 4: Enstemmig vedtatt i samsvar med rådmannens forslag.

Formannskapet innstiller således til kommunestyret:
Innstilling:

5. Skagerak er sårbar, og alle landene rundt Nordsjøen og Skagerak må samarbeide for å styrke
kunnskapen om situasjonen i havet. Den økende interessen for verdsetting av
økosystemtjenesten både nasjonalt og internasjonalt, og mangelen på tidligere studier i
Norge tilsier at det må gjøres flere studier for å forbedre fremtidig beslutningsgrunnlag.
6.

Den samlede belastingen på Nordsjøen og Skagerak er for høy og økning av mengden
miljøgifter i kyststrømmen er bekymringsfull. Forvaltningsplanen må legge til rette for
videreutvikling av det internasjonale samarbeidet for å redusere utslipp av næringssalter,
miljøgifter og mengden radioaktive stoffer som tilføres Nordsjøen og Skagerak.

7.

Maritim verdiskaping er viktig for Sørlandet. Disse næringene bidrar til en betydelig
verdiskaping for Norge. Søgne kommune anbefaler at det ikke settes en spesifikk grense i
forvaltningsplanen for hvor leteaktivitet i Nordsjøen og Skagerak kan skje, men at slike
beslutninger tas på det aktuelle tidspunkt basert på best tilgjengelig kunnskap.

8.

Utfordringene i Skagerak må løses gjennom internasjonalt samarbeid. Internasjonalt
samarbeid om forskning og beredskap må gis prioritet i framtidig arbeid.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.03.2013
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling.

Repr. Kristiansen (SV) fremmet følgende forslag til vedtak punkt 3 og 4:
Punkt 3:
Bestandssituasjonen i Skagerrak og Nordsjøen er bekymringsfull for flere kommersielle
fiskearter. Det gjelder i særdeleshet for Tobis, som er en nøkkelart i økosystemet; mat for
andre fiskearter, sjøpattedyr og sjøfugl. I de seneste årene har det vært en dramatisk
tilbakegang for en rekke sjøfuglarter i våre sjø- og havområder. En av hovedgrunnene til
dette er matmangel, fordi det er mindre småfisk i havet.
Det vises her til prinsipp i naturmangfoldloven om høsting: Ved avgjørelsen om å tillate
høsting og om fremgangsmåten ved høsting, skal det legges vekt på artens funksjon i
økosystemet og på den virkning høstingen kan ha på det biologiske mangfoldet.
Søgne kommune mener dette prinsippet i større grad også må gjelde ved forvaltning av
fiskeressursene i Skagerrak og Nordsjøen, for på den måten å styrke næringsgrunnlaget for
fisk, sjøpattedyr, sjøfugl og mennesker.
Punkt 4
Søgne kommune er for å bevare skjærgården, bedre miljøsituasjonen og styrke det biologiske
mangfoldet som området har, kommunen støtter KLIF’s anbefalinger og går derfor imot
oljeleting i Skagerrak.

Punktvis votering:
Votering over formannskapets innstilling punkt 1:
Kommunestyret fattet enstemmig vedtak.
Votering over formannskapets innstilling punkt 2:
Kommunestyret fattet enstemmig vedtak.
Votering punkt 3:
Votering over formannskapets innstilling satt opp mot repr. Kristiansens (SV) forslag:
Formannskapets innstilling vedtatt med 23 stemmer mot 4 stemmer (V, SV, SP) for repr. Kristiansens (SV)
forslag.
Votering punkt 4:

Votering over formannskapets innstilling satt opp mot repr. Kristiansens (SV) forslag:
Formannskapets innstilling vedtatt med 23 stemmer mot 4 stemmer (V, SV, SP) for repr. Kristiansens (SV)
forslag.
Kommunestyrets vedtak er dermed i samsvar med formannskapets innstilling.

Vedtak:
Punkt 1
Skagerak er sårbar, og alle landene rundt Nordsjøen og Skagerak må samarbeide for å styrke
kunnskapen om situasjonen i havet. Den økende interessen for verdsetting av økosystemtjenesten både
nasjonalt og internasjonalt, og mangelen på tidligere studier i Norge tilsier at det må gjøres flere
studier for å forbedre fremtidig beslutningsgrunnlag.
Punkt 2
Den samlede belastingen på Nordsjøen og Skagerak er for høy og økning av mengden miljøgifter i
kyststrømmen er bekymringsfull. Forvaltningsplanen må legge til rette for videreutvikling av det
internasjonale samarbeidet for å redusere utslipp av næringssalter, miljøgifter og mengden radioaktive
stoffer som tilføres Nordsjøen og Skagerak.

Punkt 3
Maritim verdiskaping er viktig for Sørlandet. Disse næringene bidrar til en betydelig verdiskaping for
Norge. Søgne kommune anbefaler at det ikke settes en spesifikk grense i forvaltningsplanen for hvor
leteaktivitet i Nordsjøen og Skagerak kan skje, men at slike beslutninger tas på det aktuelle tidspunkt
basert på best tilgjengelig kunnskap.

Punkt 4
Utfordringene i Skagerak må løses gjennom internasjonalt samarbeid. Internasjonalt samarbeid om
forskning og beredskap må gis prioritet i framtidig arbeid.

PS 32/13 Fritak for politisk verv i Tjenesteutvalget - Bjarne Bentsen Lieng
Rådmannens forslag til vedtak:
Bjarne Bentsen Lieng fritas for verv som 1. varamedlem for SP i Tjenesteutvalget.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.03.2013

Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Votering:
Kommunestyret fattet enstemmig vedtak i samsvar med rådmannens forslag til vedtak.

Vedtak:
Bjarne Bentsen Lieng fritas for verv som 1. varamedlem for SP i Tjenesteutvalget.

PS 33/13 Fritak fra politisk verv i rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne - Bjarne Bentsen Lieng
Rådmannens forslag til vedtak:
Bjarne Bentsen Lieng fritas fra verv som 1. varamedlem for SP til Rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 21.03.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Votering:
Kommunestyret fattet enstemmig vedtak i samsvar med rådmannens forslag til vedtak.

Vedtak:
Bjarne Bentsen Lieng fritas fra verv som 1. varamedlem for SP til Rådet for mennesker med
nedsatt funksjonsevne

