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For øvrig var Revisjonen ved Tor Ole Holbek og Morten Gahrsen til stede.
Av 27 representanter er 27 til stede inkludert møtende vararepresentanter.
Møtet ble annonsert i Fædrelandsvennen 27. mai 2013. Sakskartet datert 23.05.2013, omfattet PS
41/13 – PS 52/13.
Sak PS 53/13: Forslag fra arbeidsgruppa til videreutbygging av barnehageplasser ble fremlagt
i møtet.
Ordfører hadde kommentarer til sak PS 52/13:
Vedlegg 8 og vedlegg 12 var vedlagt ved en feil. De tilhører ikke saken. Vedleggene er ikke utlagt
på internett.
Repr. Daland (FRP) hadde merknad til saksliste:
Sak PS 46/13 og PS 47/13 : Byttet om på overskriftene.
Det var ellers ingen merknader til innkalling eller saksliste.
Leder av administrasjonsutvalget, Jack Andersen, orienterte om administrasjonsutvalgets
arbeidsområde, saker og behandling av disse.
Behandling av saker startet kl. 17.45.
Repr. Eikeland (FRP) orienterte i sak PS 53/13: Forslag fra arbeidsgruppa til videreutbygging
av barnehageplasser.
Søgne kommunestyre vedtok enstemmig å sende forslag fra arbeidsgruppa over til
administrasjonen for videre bearbeidelse og sak til kommunestyret 20. juni 2013.

Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.
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Rådgiver
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PS 41/13 Godkjenning av protokoll fra møte 25.04.2013
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 25.04.2013.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.05.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 25.04.2013.

U.off.

PS 42/13 Referatsaker
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.05.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering

RS 10/13 Behov for ny sekretærordning for kontrollutvalget fra 2014 2011/2823
RS 11/13 Årsrapport 2012 fra Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS 2006/1050
PS 43/13 Årsregnskap 2012 - Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommunestyre fastsetter det fremlagte årsregnskap for Søgne kommune som
kommunens årsregnskap for 2012.

Saksprotokoll i Formannskapet - 08.05.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Økonomisjef Ståle Øverland orienterte.
Votering:
Formannskapet vedtok enstemmig å legge saken fram for kommunestyret i samsvar med
rådmannens innstilling.

Innstilling:
Søgne kommunestyre fastsetter det fremlagte årsregnskap for Søgne kommune som
kommunens årsregnskap for 2012.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 22.5.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Trond Reitan, H, var ikke med i behandlingen av saken.
Ingen merknader. Tas enstemmig til orientering.

Innstilling:
Søgne kommunestyre fastsetter det fremlagte årsregnskap for Søgne kommune som
kommunens årsregnskap for 2012.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.05.2013
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling.
Økonomisjef Ståle Øverland orienterte om saken.
Votering:
Søgne kommunestyre fattet enstemmig vedtak i samsvar med formannskapets innstilling.

Vedtak:
Søgne kommunestyre fastsetter det fremlagte årsregnskap for Søgne kommune som
kommunens årsregnskap for 2012.

PS 44/13 Årsmelding 2012, Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Årsmelding for Søgne kommune 2012 tas til etterretning.
2. Kommunestyret innstiller på at overskuddet på 22,358 mill. kroner avsettes til bufferfond
vedrørende pensjon, renter, finans og andre uforutsette utgifter

3. Kommunestyret innstiller på 3,942 mill. kroner avsettes til enheter med overskudd (liste i
saksfremlegg).
4. Kommunestyret innstiller på at 1,088 mill. kroner inndekkes av enheter med underskudd
2012 ved å redusere budsjettet for 2013 (liste i saksfremlegg).
5. Kommunestyret innstiller på at differansen, 2,854 mill. kroner reduserer avsetningen til
buffer under pkt. 2.

Saksprotokoll i Formannskapet - 08.05.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Økonomisjef Ståle Øverland orienterte om saken.

Votering:
Formannskapet vedtok enstemmig å legge saken fram for kommunestyret i samsvar med
rådmannens innstilling.

Innstilling:
6. Årsmelding for Søgne kommune 2012 tas til etterretning.
7. Kommunestyret innstiller på at overskuddet på 22,358 mill. kroner avsettes til bufferfond
vedrørende pensjon, renter, finans og andre uforutsette utgifter
8. Kommunestyret innstiller på 3,942 mill. kroner avsettes til enheter med overskudd (liste i
saksfremlegg).
9. Kommunestyret innstiller på at 1,088 mill. kroner inndekkes av enheter med underskudd
2012 ved å redusere budsjettet for 2013 (liste i saksfremlegg).
10. Kommunestyret innstiller på at differansen, 2,854 mill. kroner reduserer avsetningen til
buffer under pkt. 2.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 22.5.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Trond Reitan, H, var ikke med i behandlingen av saken.
Ingen merknader.

Tas enstemmig til orientering.

Innstilling:
11. Årsmelding for Søgne kommune 2012 tas til etterretning.
12. Kommunestyret innstiller på at overskuddet på 22,358 mill. kroner avsettes til bufferfond
vedrørende pensjon, renter, finans og andre uforutsette utgifter
13. Kommunestyret innstiller på 3,942 mill. kroner avsettes til enheter med overskudd (liste i
saksfremlegg).
14. Kommunestyret innstiller på at 1,088 mill. kroner inndekkes av enheter med underskudd
2012 ved å redusere budsjettet for 2013 (liste i saksfremlegg).
15. Kommunestyret innstiller på at differansen, 2,854 mill. kroner reduserer avsetningen til
buffer under pkt. 2.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.05.2013
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling.
Votering:
Søgne kommunestyre fattet enstemmig vedtak i samsvar med formannskapets innstilling.

Vedtak:
1.

Årsmelding for Søgne kommune 2012 tas til etterretning.
2.
Kommunestyret innstiller på at overskuddet på 22,358 mill. kroner avsettes til bufferfond
vedrørende pensjon, renter, finans og andre uforutsette utgifter
3.
Kommunestyret innstiller på 3,942 mill. kroner avsettes til enheter med overskudd (liste i
saksfremlegg).
4.
Kommunestyret innstiller på at 1,088 mill. kroner inndekkes av enheter med underskudd 2012
ved å redusere budsjettet for 2013 (liste i saksfremlegg).
5.
Kommunestyret innstiller på at differansen, 2,854 mill. kroner reduserer avsetningen til buffer
under pkt. 2.

PS 45/13 Finansforvaltning i 2012 - Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret gir sin tilslutning til at forvaltningsfondet blir å forvalte med tillegg av tidligere års
avkastning, totalt 126,4 mill. kroner, og til at 371 000 kroner blir stående som buffer til Søgne
kommunes forvaltningsfond. Kommunestyret tar for øvrig saken til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 08.05.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.

Votering:
Formannskapet vedtok enstemmig å legge saken fram for kommunestyret i samsvar med
rådmannens innstilling.

Innstilling:
Kommunestyret gir sin tilslutning til at forvaltningsfondet blir å forvalte med tillegg av
tidligere års avkastning, totalt 126,4 mill. kroner, og til at 371 000 kroner blir stående som
buffer til Søgne kommunes forvaltningsfond. Kommunestyret tar for øvrig saken til
orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.05.2013
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling.
Votering:
Søgne kommunestyre fattet enstemmig vedtak i samsvar med formannskapets innstilling.

Vedtak:
Kommunestyret gir sin tilslutning til at forvaltningsfondet blir å forvalte med tillegg av
tidligere års avkastning, totalt 126,4 mill. kroner, og til at 371 000 kroner blir stående som
buffer til Søgne kommunes forvaltningsfond. Kommunestyret tar for øvrig saken til
orientering.

PS 46/13 Behandling av søknad fra André Hognestad om motorferdsel i utmark Øygarden
Rådmannens forslag til vedtak:
John Helland og Petter Gundersen gis tillatelse til bruk av motorisert kjøretøy som omsøkt, for frakt
av byggematerialer på inntil 75 turer, i henhold til §6 i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag i
periodene mai-desember 2013.
Det er et vilkår at eventuelle skader grunnet kjøringen på opparbeidet sti skal dekkes av tiltakshaver.

Saksprotokoll i Formannskapet - 08.05.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.

Votering:
Formannskapet vedtok enstemmig å legge saken fram for kommunestyret i samsvar med
rådmannens innstilling.

Innstilling:
John Helland og Petter Gundersen gis tillatelse til bruk av motorisert kjøretøy som omsøkt, for
frakt av byggematerialer på inntil 75 turer, i henhold til §6 i lov om motorferdsel i utmark og
vassdrag i periodene mai-desember 2013.
Det er et vilkår at eventuelle skader grunnet kjøringen på opparbeidet sti skal dekkes av
tiltakshaver.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.05.2013
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling.

Overskrift i sak var byttet om med sak PS 47/13. Riktig overskrift skal være:
Behandling av søknad om motorferdsel i utmark – Øygarden.
Votering:
Søgne kommunestyre fattet enstemmig vedtak i samsvar med formannskapets innstilling.

Vedtak:
John Helland og Petter Gundersen gis tillatelse til bruk av motorisert kjøretøy som omsøkt, for
frakt av byggematerialer på inntil 75 turer, i henhold til §6 i lov om motorferdsel i utmark og
vassdrag i periodene mai-desember 2013.
Det er et vilkår at eventuelle skader grunnet kjøringen på opparbeidet sti skal dekkes av
tiltakshaver.

PS 47/13 Behandling av søknad om motorferdsel i utmark - Øygarden
Rådmannens forslag til vedtak:
André Hognestad gis tillatelse til bruk av motorisert kjøretøy som omsøkt, for frakt av
byggematerialer på inntil 20 turer, i henhold til §6 i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag i
periodene mai-august 2013 og 2014.
Det er et vilkår at eventuelle skader grunnet kjøringen på opparbeidet sti skal dekkes av tiltakshaver.

Saksprotokoll i Formannskapet - 08.05.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Votering:

Formannskapet vedtok enstemmig å legge saken fram for kommunestyret i samsvar med
rådmannens innstilling.

Innstilling:
André Hognestad gis tillatelse til bruk av motorisert kjøretøy som omsøkt, for frakt av
byggematerialer på inntil 20 turer, i henhold til §6 i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag
i periodene mai-august 2013 og 2014.
Det er et vilkår at eventuelle skader grunnet kjøringen på opparbeidet sti skal dekkes av
tiltakshaver.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.05.2013
Behandling:

Til behandling forelå formannskapets innstilling.
Overskrift i sak var byttet om med sak PS 46/13. Riktig overskrift skal være:
Behandling av søknad fra Andrè Hognestad om motorferdsel i utmark – Øygarden.
Votering:
Søgne kommunestyre fattet enstemmig vedtak i samsvar med formannskapets innstilling.

Vedtak:
André Hognestad gis tillatelse til bruk av motorisert kjøretøy som omsøkt, for frakt av
byggematerialer på inntil 20 turer, i henhold til §6 i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag
i periodene mai-august 2013 og 2014.
Det er et vilkår at eventuelle skader grunnet kjøringen på opparbeidet sti skal dekkes av
tiltakshaver.

PS 48/13 Forslag til delegering av myndighet etter motorferdselsloven §6 og
forskrift for motorkjøretlyer i utmark etc. §6
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret delegerer myndighet til å avgjøre saker etter motorferdselsloven §6, og forskrift om
motorkjøretøyer i utmark etc §6 til plan- og miljøutvalget.

Saksprotokoll i Formannskapet - 08.05.2013

Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Votering:
Formannskapet vedtok enstemmig å legge saken fram for kommunestyret i samsvar med
rådmannens innstilling.
Innstilling:
Kommunestyret delegerer myndighet til å avgjøre saker etter motorferdselsloven §6, og
forskrift om motorkjøretøyer i utmark etc §6 til plan- og miljøutvalget.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.05.2013
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling.
Votering:
Søgne kommunestyre fattet enstemmig vedtak i samsvar med formannskapets innstilling.

Vedtak:
Kommunestyret delegerer myndighet til å avgjøre saker etter motorferdselsloven §6, og
forskrift om motorkjøretøyer i utmark etc §6 til plan- og miljøutvalget.

PS 49/13 Søknad om fritak for eiendomsskatt for GB 1/18 i Ny-Hellesund
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret finner ikke at «Gjestgiveriet» i Ny-Hellesund på GB 1/18 har slik
historisk verdi at det kan fritas for eiendomsskatt et eiendomsskatteloven §7, bokstav b.
Søknad om fritak og tilbakebetaling av eiendomsskatt for eiendommen imøtekommes
ikke.

Saksprotokoll i Formannskapet - 08.05.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.

Votering:
Formannskapet vedtok enstemmig å legge saken fram for kommunestyret i samsvar med
rådmannens innstilling.

Innstilling:
Kommunestyret finner ikke at «Gjestgiveriet» i Ny-Hellesund på GB 1/18 har slik historisk
verdi at det kan fritas for eiendomsskatt et eiendomsskatteloven §7, bokstav b. Søknad om
fritak og tilbakebetaling av eiendomsskatt for eiendommen imøtekommes ikke.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.05.2013
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling.
Repr. Andresen (H) fremmet følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret finner ikke at «Gjestgiveriet» i Ny-Hellesund på GB 1/18 har slik historisk verdi i
forhold til eiendomsskattelovens § 7-3, jfr. også kommunestyrets vedtak i K 30/09, at dette
medfører fritak for eiendomsskatt. Søknad om fritak og tilbakebetaling av eiendomsskatt for
eiendommen imøtekommes ikke.

Repr. Kjær (SV) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken sendes tilbake til administrasjonen for utredning av:
 Hvilke bygninger i Søgne som har høy historisk verdi for Søgne.
 Hvilke virkemidler Søgne kommune vil bruke for å ta vare på verneverdige bygninger.

Repr. Kjær (SV) trakk sitt utsettelsesforslag.

Repr. Kjær (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag:
Saken sendes tilbake til administrasjonen for utredning av:
 Hvilke bygninger i Søgne som har høy historisk verdi for Søgne.

 Hvilke virkemidler Søgne kommune vil bruke for å ta vare på verneverdige bygninger.

Votering:
Formannskapets innstilling satt opp mot repr. Andresens (H) forslag:
Repr. Andresens (H) forslag vedtatt med 23 stemmer (AP-5, H, KRF, SP, FRP, Uavh) mot 4
stemmer (V, AP-Holmen, SV).
Votering over repr. Kjær’s (SV) oversendelsesforslag:
Repr. Kjær’s (SV) oversendelsesforslag falt med 8 stemmer (AP, SV, SP) mot 19 stemmer (H, V,
KRF, FRP, Uavh).
Søgne kommunestyre fattet følgende vedtak:
Vedtak:
Kommunestyret finner ikke at «Gjestgiveriet» i Ny-Hellesund på GB 1/18 har slik historisk
verdi i forhold til eiendomsskattelovens § 7-3, jfr. også kommunestyrets vedtak i K 30/09, at
dette medfører fritak for eiendomsskatt.
Søknad om fritak og tilbakebetaling av
eiendomsskatt for eiendommen imøtekommes ikke.

PS 50/13 IT-strategi 2013-2016 Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Administrasjonsutvalget vedtar «IT-strategi 2013-2016 Søgne kommune»

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 16.04.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Administrasjonsutvalget innstiller enstemmig:

Innstilling:
Kommunestyret vedtar «IT-strategi 2013-2016 Søgne kommune».

Saksprotokoll i Formannskapet - 08.05.2013

Behandling:
Til behandling forelå administrasjonsutvalgets innstilling.

Votering:

Formannskapet vedtok enstemmig å legge saken fram for kommunestyret i samsvar med
administrasjonsutvalgets innstilling.

Innstilling:
Kommunestyret vedtar «IT-strategi 2013-2016 Søgne kommune».

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.05.2013
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling.

Votering:
Søgne kommunestyre fattet enstemmig vedtak i samsvar med formannskapets innstilling.

Vedtak:
Kommunestyret vedtar «IT-strategi 2013-2016 Søgne kommune».

PS 51/13 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Søgne kommune - kapittel 2, 3 og
4
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret slutter seg til rusmiddelpolitisk handlingsplan for Søgne kommune. Økonomiske
konsekvenser vurderes nærmere ved rullering av budsjetter og økonomiplaner.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 22.5.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.

Ingen merknader.
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Aslaug Bakke, Ap, var ikke til stede under avstemmingen.

Innstilling:
Kommunestyret slutter seg til rusmiddelpolitisk handlingsplan for Søgne kommune. Økonomiske
konsekvenser vurderes nærmere ved rullering av budsjetter og økonomiplaner.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.05.2013
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling.
Enhetsleder Svein Resset og helsesøster Trine Finsådal-Kristensen orienterte og svarte på spørsmål
om rusmiddelpolitisk handlingsplan.

Repr. Eikeland (FRP) fremmet følgende oversendelsesforslag:
Kommunestyret ber om at det utredes en sak der Søgne kommune kan benytte seg av private og
ideelle organisasjoner for mennesker i aktiv rus.
Tjenesteutvalget følger opp saken før den endelig vedtas av kommunestyret for eventuell
implementering i rusmiddelpolitisk handlingsplan.

Votering over tjenesteutvalgets innstilling:
Søgne kommunestyre fattet enstemmig vedtak i samsvar med tjenesteutvalgets innstilling.
Votering over repr. Eikeland (FRP) ‘s oversendelsesforslag:
Søgne kommunestyret fattet enstemmig vedtak i samsvar med repr. Eikeland’s (FRP)
oversendelsesforslag.
Oversendelsesforslag:
Kommunestyret ber om at det utredes en sak der Søgne kommune kan benytte seg av private
og ideelle organisasjoner for mennesker i aktiv rus.
Tjenesteutvalget følger opp saken før den endelig vedtas av kommunestyret for eventuell
implementering i rusmiddelpolitisk handlingsplan.

Søgne kommunestyre fattet følgende vedtak:
Vedtak:
Kommunestyret slutter seg til rusmiddelpolitisk handlingsplan for Søgne kommune.
Økonomiske konsekvenser vurderes nærmere ved rullering av budsjetter og økonomiplaner.

PS 52/13 Reguleringsplan for gang- og sykkelvei Ormelia - Lohnelier
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommunestyret vedtar områdereguleringsplan for gang-/sykkelvei Ormelia – Lohnelier, jfr
pbl § 12-12.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.05.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Repr. Kjelland Larsen (AP) ba om habilitetsvurdering grunnet fetter, Terje Eik, som er berørt i
saken, endre avkjørsel, samt venninneforhold med datter til Berit og Torfinn Lohne. Repr. Kjelland
Larsen (AP) fratrådte møtet.
Repr. Kjelland Larsen (AP) ble erklært habil og tiltrådte møtet.

Votering:
Søgne kommunestyre fattet enstemmig vedtak i samsvar med rådmannens innstilling.

Vedtak:
Søgne kommunestyret vedtar områdereguleringsplan for gang-/sykkelvei Ormelia – Lohnelier,
jfr pbl § 12-12.

PS 53/13 Forslag fra arbeidsgruppa til videre utbygging av barnehageplasser
Rådmannens forslag til vedtak:

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.05.2013
Behandling:
Saken ble fremlagt i møtet uten forslag til vedtak.
Repr. Eikeland (FRP), som hadde vært leder av arbeidsgruppa, orienterte i saken.
Repr. Eikeland (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Saken oversendes til administrasjonen for videre bearbeiding.
Votering:
Søgne kommunestyre fattet enstemmig vedtak i samsvar med repr. Eikeland’s (FRP) forslag.

Vedtak:
Saken oversendes til administrasjonen for videre bearbeiding.

