SØGNE
KOMMUNE
Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Kommunestyret
Salen Søgne seniorsenter
25.04.2013
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
Egel Terkelsen
Medlem
Bernt Ludvig Daland
Medlem
Roy Fardal
Medlem
Helge Andresen
Varaordfører
Åse R. Severinsen
Ordfører
Oscar Lohne
Medlem
Anne May Ribe
Medlem
Anne Caroline Bakken
Medlem
Karl Wilhelm Strandvik
Medlem
Thorbjørn Erik Langeland
Medlem
Torfinn Kleivset
Medlem
Janette Kleivset
Medlem
Allen Elle
Medlem
Jørund Try
Medlem
Per Kjær
Medlem
Arild Ernst Berge
Medlem
Tone Pettersen
Medlem
Forfall faste medlemmer:
Navn
Grethe Jakobsen
Christian Eikeland
Tom Løchen
Jonas Holmen
Jack Andersen
Helge Andresen i sak PS
36/13

Funksjon
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varaordfører

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Svein Gunnar Ravnevand
Grethe Jakobsen

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

Representerer
H
FRP
H
AP
Uavh
H

Representerer
H

Ulla Kristoffersen
Trond Reitan
Magne Haugland
Magne Charles Nilsen
Øyvind Lorentzen i sak PS
36/13
Petter Hellum i sak PS 39/13
og sak PS 40/13
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kim Høyer Holum
Dag Arntsen
Gustav Skretting
Liv Landås
Grethe Murbræch

Christian Eikeland
Tom Løchen
Jonas Holmen
Jack Andersen
Helge Andresen
Arild Berge

FRP
H
AP
FRP
H
V

Stilling
Rådmann
Kommunalsjef teknisk
Kommunalsjef helse- og omsorg
Kommunalsjef oppvekst
Rådgiver

Av 27 representanter var 27 til stede inkludert møtende vararepresentanter.
Møtet ble annonsert i Fædrelandsvennen 22.04.13. Sakskartet datert 17.04.2013, omfattet
PS 34/13 – PS 40/13.
Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.
Lensmann Terje Pedersen orienterte om hvordan politiet vurderer situasjonen og utviklingen i
Søgne med henhold til rus, kriminalitet og lignende.
Det ble stilt spørsmål fra representantene som lensmannen besvarte.
Behandling av saker startet kl 18.00.
Inhabilitet:
PS 36/13
Repr. Andresen (H) erklært inhabil. Vararepr. Øyvind Lorentzen (H) møtte under behandlingen av
saken.
PS 39/13
Repr. Berge (V) erklært inhabil. Vararepresentant Petter Hellum (V) møtte.
PS 40/13
Repr. Berge (V) erklært inhabil. Vararepresentant Petter Hellum (V) møtte.
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 34/13

Godkjenning av protokoll fra møte 21.03.2013

PS 35/13

Referatsaker

RS 7/13

Vedtatt årsmelding for rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
2012

RS 8/13

Kontrollrapport 2012 - vedr. skatteoppkreverfunksjonen for Søgne
kommune

RS 9/13

Vedtatte retningslinjer for konflikthåndtering - PS 22/13 - ADM utv.
16.04.13

PS 36/13

Boligbyggeprogram 2013 -19

PS 37/13

Avtale mellom agderkommunene vedrørende salg av aksjer i Agder
Energi AS - Viljeserklæring

PS 38/13

Plan for likestilling og mangfold

PS 39/13

Avfallsteknisk norm og orientering om mål og strategier for nedgravde
avfallsløsninger

PS 40/13

Status avfallsplan for Avfall Sør AS og eierkommunene pr. 1.2.13

U.off.

PS 34/13 Godkjenning av protokoll fra møte 21.03.2013
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 21.03.2013.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.04.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Ingen merknader.
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 21.03.2013.

PS 35/13 Referatsaker
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommunestyre tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.04.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Ingen merknader.

Vedtak:
Søgne kommunestyre tar referatsakene til orientering.

RS 7/13 Vedtatt årsmelding for rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
2012 2011/3031

RS 8/13 Kontrollrapport 2012 - vedr. skatteoppkreverfunksjonen for Søgne
kommune 2006/533
RS 9/13 Vedtatte retningslinjer for konflikthåndtering - PS 22/13 - ADM utv.
16.04.13 2013/1282
PS 36/13 Boligbyggeprogram 2013 -19
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
Forslag til boligbyggeprogram 2013 – 2019, revidert februar 2013, vedtas, jfr pbl § 11-17.

Saksprotokoll i Formannskapet - 06.03.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Repr. Andresen (H), repr. Løchen (H), repr. Andersen (Uavh) ble erklært inhabile på grunn av eierforhold og
fratrådte møtet.
Vararepr. Lohne (H), varepr. Daland (FRP) og vararepr. Ribe (H) tiltrådte møtet.

Repr. Daland (FRP) fremmet følgende forslag:
Vedderheia nord 1 likestilles med små utbyggingsområder ( frislipp)
Det ble stilt spørsmål i forbindelse med saken.
Ordfører (H) fremmet forslag om utsettelse av saken .
Votering over utsettelsesforslaget:
Formannskapet fattet enstemmig vedtak at saken utsettes.
Repr. Andresen (H), repr. Løchen (H), repr. Andersen (Uavh) tiltrådte møtet igjen.

Vedtak:
Saken utsettes.

Saksprotokoll i Formannskapet - 03.04.2013

Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Repr. Andresen (H), repr. Løchen (H), repr. Andersen (Uavh) ble erklært inhabile på grunn av
eierforhold og fratrådte møtet.
Vararepr. Lohne (H), vararepr. Eikeland (FRP) og vararepr. Ribe (H) tiltrådte møtet.
Votering:
Formannskapet fattet enstemmig vedtak i samsvar med rådmannens forslag til vedtak.
Vararepr. Lohne (H), vararepr. Eikeland (FRP) og vararepr. Ribe (H) fratrådte møtet.
Repr. Andresen (H), repr. Løchen (H), repr. Andersen (Uavh) tiltrådte møtet igjen.

Formannskapet innstiller således til kommunestyret:
Innstilling:

Forslag til boligbyggeprogram 2013 – 2019, revidert februar 2013, vedtas, jfr pbl § 11-17.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.04.2013
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling.
Repr. Andresen (H) stilte spørsmål ved sin habilitet på grunn av eierforhold.
Repr. Andresen erklært inhabil og fratrådte møtet.
Vararepr. Øyvind Lorentzen (H) tiltrådte møtet.
Repr. Egeli (AP) stilte spørsmål om sosial boligbygging.
Ordfører svarte at det ville bli en egen temadag til høsten 2013 ang. sosial boligbygging.
Repr. Kjær (SV) fremmet følgende felles forslag på vegne av SV og SP:
Planen tilbakesendes formannskapet for å innarbeide:
 Søgne skal ha en boligbygging i tråd med gjeldende ATP
 All boligbygging i Søgne utover fortetning og spredt boligbygging, tidfestes i
boligbyggeplanen
 Planen skal være sterkt førende for å oppnå forutsigbarhet.

Votering over fellesforslag fra SV og SP:
25 representanter stemte mot, 2 representanter (SV, SP) stemte for fellesforslaget.
Votering over formannskapets innstilling:
25 representanter stemte for formannskapets innstilling, 2 representanter stemte mot.

Repr. Øyvind Lorentzen (H) fratrådte møtet.
Repr. Andresen (H) tiltrådte møtet igjen.

Vedtak:
Forslag til boligbyggeprogram 2013 – 2019, revidert februar 2013, vedtas, jfr pbl § 11-17.

PS 37/13 Avtale mellom agderkommunene vedrørende salg av aksjer i Agder
Energi AS - Viljeserklæring
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommunestyre slutter seg til vedlagte avtale datert 6. mai 2013 mellom
Agderkommunene vedrørende partenes salg av aksjer i Agder Energi AS.
Avtalen innebærer at Søgne kommune slutter seg til en viljeserklæring om ikke å selge
sine aksjer i Agder Energi AS. Viljeserklæringen gjelder fram til 1. juli 2013.
Erklæringen forlenges fram til 1. juli 2015 dersom forslag om fusjon ikke er fremmet
for selskapets generalforsamling innen 1. juli 2014.

Saksprotokoll i Formannskapet - 03.04.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Rådmannen fremmet følgende korrigert forslag til vedtak:
Søgne kommunestyre slutter seg til vedlagte utkast til avtale datert 6. mai 2013 mellom
Agderkommunene vedrørende partenes salg av aksjer i Agder Energi AS.

Votering over rådmannens korrigerte forslag til vedtak:
Formannskapet fattet enstemmig vedtak og innstiller således til kommunestyret:

Innstilling:
Søgne kommunestyre slutter seg til vedlagte utkast til avtale datert 6. mai 2013 mellom
Agderkommunene vedrørende partenes salg av aksjer i Agder Energi AS.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.04.2013
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets forslag til innstilling.
Repr. Lohne (H) fremmet følgende forslag til vedtak:
Søgne kommunestyre slutter seg til vedlagte utkast til avtale datert 6. mai 2013 mellom
Agderkommunene vedrørende partenes vilje til ikke å selge aksjer i Agder Energi AS.

Votering over repr. Lohnes (H) forslag til vedtak:
Kommunestyret fattet enstemmig vedtak i samsvar med repr. Lohnes (H) forslag til vedtak.
Det ble ikke votert over formannskapets innstilling.
Vedtak:
Søgne kommunestyre slutter seg til vedlagte utkast til avtale datert 6. mai 2013 mellom
Agderkommunene vedrørende partenes vilje til ikke å selge aksjer i Agder Energi AS.

PS 38/13 Plan for likestilling og mangfold
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunens forslag til handlingsplan for likestilling og mangfold vedtas.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 26.02.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.

Administrasjonsutvalget fremmet følgende tilleggsforslag:
Ber administrasjonen om å innarbeide følgende:
1. Det innføres en rapporteringsrutine for likestilling og mangfold i malen for kommunens årsmelding.
Den enkelte enhet/avdeling rapporterer i henhold til dette.
2. Det skal legges til rette for at mennesker med nedsatt funksjonsevne og personer med annen etnisk
bakgrunn blir innkalt til intervju dersom de er kvalifisert for stillingen.
Administrasjonsutvalget innstiller således enstemmig til kommunestyret:

Innstilling:
Kommunestyret vedtar forslag til handlingsplan for likestilling og mangfold med følgende tillegg:
Ber administrasjonen om å innarbeide følgende:
1. Det innføres en rapporteringsrutine for likestilling og mangfold i malen for kommunens årsmelding.
Den enkelte enhet/avdeling rapporterer i henhold til dette.
2. Det skal legges til rette for at mennesker med nedsatt funksjonsevne og personer med annen etnisk
bakgrunn blir innkalt til intervju dersom de er kvalifisert for stillingen.

Saksprotokoll i Formannskapet - 03.04.2013
Behandling:
Til behandling forelå administrasjonsutvalget forslag til innstilling.
Votering:
Formannskapet innstiller enstemmig til kommunestyret i samsvar med administrasjonsutvalgets
innstilling:
Innstilling:
Kommunestyret vedtar forslag til handlingsplan for likestilling og mangfold med følgende tillegg:
Ber administrasjonen om å innarbeide følgende:
3. Det innføres en rapporteringsrutine for likestilling og mangfold i malen for kommunens
årsmelding. Den enkelte enhet/avdeling rapporterer i henhold til dette.
4. Det skal legges til rette for at mennesker med nedsatt funksjonsevne og personer med annen
etnisk bakgrunn blir innkalt til intervju dersom de er kvalifisert for stillingen.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.04.2013
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets forslag til innstilling.
Votering:

Kommunestyret fattet enstemmig vedtak i samsvar med formannskapets innstilling.

Vedtak:
Kommunestyret vedtar forslag til handlingsplan for likestilling og mangfold med følgende tillegg:
Ber administrasjonen om å innarbeide følgende:
5. Det innføres en rapporteringsrutine for likestilling og mangfold i malen for kommunens
årsmelding. Den enkelte enhet/avdeling rapporterer i henhold til dette.
6. Det skal legges til rette for at mennesker med nedsatt funksjonsevne og personer med annen
etnisk bakgrunn blir innkalt til intervju dersom de er kvalifisert for stillingen.

PS 39/13 Avfallsteknisk norm og orientering om mål og strategier for nedgravde
avfallsløsninger
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Forslag til Avfallsteknisk norm vedtas slik Avfall Sør har foreslått.
2. Avfall Sør orientering om mål og strategi for nedgravde avfallsløsninger tas til orientering.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 8.4.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Ingen merknader.

Innstilling:
Eldrerådet innstiller følgende:
3. Forslag til Avfallsteknisk norm vedtas slik Avfall Sør har foreslått.
4. Avfall Sør orientering om mål og strategi for nedgravde avfallsløsninger tas til orientering.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 9.4.2013

Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.

Innstilling:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne synes det er positivt med fokus på universell utforming, og
tilrår følgende:
5. Forslag til Avfallsteknisk norm vedtas slik Avfall Sør har foreslått.
6. Avfall Sør orientering om mål og strategi for nedgravde avfallsløsninger tas til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.04.2013
Behandling:
Til behandling forelå forslag til innstilling fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Repr. Berge (V) ble erklært inhabil på grunn av styreverv i Avfall Sør.
Repr. Berge (V) fratrådte møtet.
Vararepresentant Petter Hellum (V) tiltrådte møtet.
Votering:
Kommunestyret fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstilling fra Rådet for mennesker med
nedsatt funksjonsevne.
Vararepresentant Petter Hellum (V) fratrådte møtet.
Repr. Berge (V) tiltrådte møtet.

Vedtak:
7. Forslag til Avfallsteknisk norm vedtas slik Avfall Sør har foreslått.
8. Avfall Sør orientering om mål og strategi for nedgravde avfallsløsninger tas til
orientering.

PS 40/13 Status avfallsplan for Avfall Sør AS og eierkommunene pr. 1.2.13
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune godkjenner statusrapporten for Avfallsplanen pr. 01.02.2013.

Saksprotokoll i Formannskapet - 03.04.2013

Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Repr. Berge (V) ble erklært inhabil på grunn av styreverv i Avfall Sør.
Repr. Berge (V) fratrådte møtet.
6 representanter til stede. Det møtte ikke vararepresentant.
Repr. Løchen stilte spørsmål om sin habilitet på grunn av ansatt i Norsk Gjenvinning.
Repr. Løchen ble erklært habil. Ansatt i samme bransje, men ikke konkurrerende virksomhet.

Votering:

Formannskapet fattet enstemmig vedtak i samsvar med rådmannens forslag til vedtak.
Repr. Berge (V) tiltrådte møtet igjen.
7 representanter tilstede.
Formannskapet innstiller således til kommunestyret:
Innstilling:

Søgne kommune godkjenner statusrapporten for Avfallsplanen pr. 01.02.2013.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.04.2013
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets forslag til innstilling.
Repr. Berge (V) ble erklært inhabil på grunn av styreverv i Avfall Sør.
Repr. Berge (V) fratrådte møtet.
Vararepresentant Hellum (V) tiltrådte møtet.

Votering:
Kommunestyret fattet enstemmig vedtak i samsvar med formannskapets forslag til innstilling.

Vedtak:
Søgne kommune godkjenner statusrapporten for Avfallsplanen pr. 01.02.2013.

