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Ved møtets start var 27 representanter av 27 til stede inkludert møtende vararepresentanter.
Repr. Fardal (Uavh) fratrådte møtet kl 21.08 etter behandling av sak PS 65/13.
Fra behandling av sak PS 66/13 var 26 representanter til stede.
Møtet ble annonsert i Fædrelandsvennen 17.06.2013. Sakskartet datert 13.06.2013 omfattet
PS 54/13 til PS 70/13.
Møtet startet k 17.45.
Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.
Seniormegler Tor Olsen, WILLIS, orienterte om fremtidig pensjonsordning for ansatte.
Prosjektleder Tonje Moen orienterte om 0-visjonsarbeidet.

Inhabilitet:
PS 67/13
Repr. Bakke (AP) erklært inhabil i sak PS 67/13. Vararepresentant Kari Lunø-Nielsen (AP) møtte.
Repr. Kjelland Larsen (AP) erklært inhabil i sak PS 67/13. Ingen vararepresentant møtte.
Repr. Lorentsen(H) erklært inhabil i sak PS 67/13. Vararepresentant Reitan (H) 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
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PS 54/13 Godkjenning av protokoll fra møte 30.05.2013
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 30.05.2013.

U.off.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Ingen merknader.
Vedtak:
Søgne kommunestyre godkjenner protokoll fra møtet 30.05.2013.

PS 55/13 Referatsaker
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommunestyre tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Repr. Holmen (AP) informerte om at Brytteva Littlere Moi, som hadde sendt inn spørsmålet i
referatsaken, opptrådte som privatperson, og ikke som medlem av Kontrollutvalget.

Vedtak:
Søgne kommunestyre tar referatsaken til orientering.

RS 12/13 Spørsmål fra medlem i kontrollutvalget ang. kommunal representasjon
i samarbeidsutvalg privat barnehage 2013/2061
PS 56/13 Forskrift om skolekretser i Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Lokal forskrift for skolekretser med tilhørende kriterier for skolebytte vedtas med virkning fra og
med skoleåret 2013/14.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 19.6.2013

Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Tor Johan Haugland informerte og svarte på spørsmål.
Bernt Ludvig Daland, FrP, fremmet tilleggsforslag: «Ved neste rullering av forskriften, anmoder
Tjenesteutvalget rådmannen om å legge opp til et friere skolevalg.»
Ellers ingen merknader.

Votering:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Bernt Ludvig Daland, FrP, sitt forslag ble vedtatt med seks, Lohne, Bakken, Andersen og Jakobsen, H, og
Daland og Horne, FrP, mot fire stemmer, Bakke og Gray, AP, Kjær, SV og Try, Sp.

Tjenesteutvalgets innstilling:
Lokal forskrift for skolekretser med tilhørende kriterier for skolebytte vedtas med virkning fra og
med skoleåret 2013/14.
Ved neste rullering av forskriften, anmoder Tjenesteutvalget rådmannen om å legge opp til et friere skolevalg.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2013
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling.
Saksprotokoll fra møte i Tjenesteutvalget 19.06.2013 ble fremlagt i møtet.

Votering:
Punktvis votering:
Votering over punkt 1:
Søgne kommunestyre fattet enstemmig vedtak i samsvar ved tjenesteutvalgets innstilling.
Votering over punkt 2:
14 representanter (H, FRP, Uavh, V) stemte for, 13 representanter (AP, KRF, SV, SP) stemte mot
tjenesteutvalgets innstilling.
Søgne kommunestyret fattet følgende vedtak:

Vedtak:
Lokal forskrift for skolekretser med tilhørende kriterier for skolebytte vedtas med virkning
fra og med skoleåret 2013/14.
Ved neste rullering av forskriften, anmoder Tjenesteutvalget rådmannen om å legge opp til et
friere skolevalg.

PS 57/13 Sommerfullmakt til rådmannen 2013
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til i sommerferien å fatte vedtak i saker som haster
og som ikke kan utestå til ordinær politisk behandling.
Fullmakt gjelder ikke saker hvor vedtaksmyndigheten i lov eksplisitt er lagt til politisk
utvalg/kommunestyret. Vedtakene blir å referere i de respektive politiske utvalg som normalt
er tillagt vedtaksmyndigheten, i første møte etter ferien.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Repr. Andresen (H) fremmet følgende tilleggsforslag:
Fullmakten omfatter ikke forhold knyttet til sluttoppgjøret ang. ombyggingen av rådhuset.

Votering:
Votering over rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommunestyre fattet enstemmig vedtak i samsvar med rådmannens forslag.
Votering over repr. Andresens (H) tilleggsforslag.
Søgne kommunestyre fattet enstemmig vedtak for repr. Andresens (H) tilleggsforslag.
Søgne kommunestyre fattet således følgende vedtak :

Vedtak:
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til i sommerferien å fatte vedtak i saker som haster
og som ikke kan utestå til ordinær politisk behandling.
Fullmakt gjelder ikke saker hvor vedtaksmyndigheten i lov eksplisitt er lagt til politisk
utvalg/kommunestyret. Vedtakene blir å referere i de respektive politiske utvalg som normalt
er tillagt vedtaksmyndigheten, i første møte etter ferien.
Fullmakten omfatter ikke forhold knyttet til sluttoppgjøret ang. ombyggingen av rådhuset.

PS 58/13 Søgne kommunes finansforvaltning - 1. tertial 2013
Rådmannens forslag til vedtak:
Tertialrapporten tas til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.06.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Votering:
Formannskapet fattet enstemmig vedtak og innstiller til kommunestyret:

Innstilling:
Tertialrapporten tas til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Votering:
Søgne kommunestyre fattet enstemmig vedtak i samsvar med rådmannens forslag.

Vedtak:
Tertialrapporten tas til orientering.

PS 59/13 Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013
Rådmannens forslag til vedtak:
1.
2.
3.

Kommunestyret vedtar revidert budsjett 2013 og tar tertialrapporten for første tertial 2013 til
orientering.
Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere mellom lønnsposter og den sentrale reservepotten
for lønn.
Investeringsbudsjettet for 2013 økes med 2,1 mill. kroner til 44,545 mill. kroner knyttet til
bofellesskap for funksjonshemmede. Økningen finansieres ved bruk av ubundet kapitalfond.

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.06.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Repr. Kjelland Larsen (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Nedenfornevnte enheter styrkes med:
Psykisk helse kr 800.000,Helsesøster kr 300.000,Jordmor
kr 300.000,-

Votering over rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Votering over repr. Kjelland Larsen’s (A)) tilleggsforslag:
Repr. Kjelland Larsens’s forslag falt med med 2 stemmer (AP, V) mot 5 stemmer (H, Uavh, KRF).

Formannskapet innstiller slik til kommunestyret:

Innstilling:
1.

Kommunestyret vedtar revidert budsjett 2013 og tar tertialrapporten for første tertial 2013 til
orientering.
2.
Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere mellom lønnsposter og den sentrale reservepotten
for lønn.
3.
Investeringsbudsjettet for 2013 økes med 2,1 mill. kroner til 44,545 mill. kroner knyttet til
bofellesskap for funksjonshemmede. Økningen finansieres ved bruk av ubundet kapitalfond.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 19.6.2013
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets forslag til innstilling.
Økonomisjef Ståle Øverland informerte og svarte på spørsmål.

Aslaug Bakke, Ap, fremmet følgende tilleggsforslag:
«Nedenfornevnte enheter styrkes med:
Psykisk helse kr 800.000,Helsesøster kr 300.000,Jordmor
kr 300.000,-»
Ellers ingen merknader.

Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Aslaug Bakkes forslag falt med tre (Bakke og Gray, Ap, og Kjær, Sv) mot sju stemmer (Lohne, Bakken,
Jakobsen og Andersen, H, Daland og Horne, Frp, og Try, Sp).

Tjenesteutvalgets innstilling:
1.

Kommunestyret vedtar revidert budsjett 2013 og tar tertialrapporten for første tertial 2013 til
orientering.
2.
Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere mellom lønnsposter og den sentrale reservepotten for
lønn.
3.

Investeringsbudsjettet for 2013 økes med 2,1 mill. kroner til 44,545 mill. kroner knyttet til
bofellesskap for funksjonshemmede. Økningen finansieres ved bruk av ubundet kapitalfond.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2013
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling.
Innstilling fra behandling i tjenesteutvalget 19.06.13, som for øvrig var lik formannskapets
innstilling, ble fremlagt i møtet.

Repr. Eikeland (FRP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Viser til rådmannens saksfremlegg der det forventes at Tinntjønn skole finner ytterlig med
tiltak som kan redusere merforbruk.
Tiltak refereres i tjenesteutvalget.

Repr. Kjelland Larsen (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Nedenfornevnte enheter styrkes med:
Psykisk helse kr 800.000,Helsesøster kr 300.000,Jordmor
kr 300.000,Inndekning gjennom økt uttak fra disposisjonsfondet.

Votering:

Votering over tjenesteutvalgets innstilling:
Søgne kommunestyre fattet enstemmig vedtak i samsvar med tjenesteutvalgets innstilling.
Votering over repr. Eikeland’s tilleggsforslag:
Søgne kommunestyre fattet enstemmig vedtak for repr. Eikelands tilleggsforslag.
Votering over repr. Kjelland Larsen’s tilleggsforslag:
Repr. Kjelland Larsen’s forslag falt med 9 stemmer (AP, V, SV) mot 18 stemmer (H, FRP, KRF, SP,
Uavh)
Søgne kommunestyre fattet således følgende vedtak:

Vedtak:
1.

Kommunestyret vedtar revidert budsjett 2013 og tar tertialrapporten for første tertial 2013 til
orientering.
2.
Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere mellom lønnsposter og den sentrale reservepotten
for lønn.
3.
Investeringsbudsjettet for 2013 økes med 2,1 mill. kroner til 44,545 mill. kroner knyttet til
bofellesskap for funksjonshemmede. Økningen finansieres ved bruk av ubundet kapitalfond.
4.
Viser til rådmannens saksfremlegg der det forventes at Tinntjønn skole finner ytterlig med
tiltak som kan redusere merforbruk.
Tiltak refereres i tjenesteutvalget.

PS 60/13 Evaluering av kommunal kontantstøtte
Rådmannens forslag til vedtak:
Tjenesteutvalget innstiller til formannskapet:
Kommunal kontantstøtte avvikles.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 22.5.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Janette Kleivset, KrF, fremmet fellesforslag på vegne av Høyre, FrP, Sp og KrF: «Tjenesteutvalget innstiller
til formannskapet at kommunal kontantstøtte vedtas som en permanent ordning og vi ber administrasjonen
innarbeide den i fremtidige budsjetter.»

Votering:
Rådmannens forslag ble satt opp mot fellesforslaget fremmet av Kleivset, KrF. Fellesforslaget ble vedtatt med
åtte (Lohne, Bakken, Andersen og Reitan, H, Søyland og Eikeland, FrP, Try, SP, og Kleivset, KrF) mot tre
stemmer for rådmannens forslag (Gray og Bakke, AP, og Kjær, SV).

Innstilling:
Tjenesteutvalget innstiller til formannskapet at kommunal kontantstøtte vedtas som en permanent ordning og
vi ber administrasjonen innarbeide den i fremtidige budsjetter.

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.06.2013
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling.

Votering:
Rådmannens forslag satt opp mot tjenesteutvalgets forslag til vedtak:
Rådmannens forslag falt med 2 stemmer (AP, V) mot 5 stemmer (H, Uavh; KRF)
for tjenesteutvalgets vedtak.

Formannskapet innstiller slik til kommunestyret:

Innstilling:
Søgne kommunestyre vedtar at kommunal kontantstøtte blir en permanent ordning og vi ber
administrasjonen innarbeide den i fremtidige budsjetter.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2013
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar en forlengelse av kommunal kontantstøtte frem til
økonomiplanbehandling i 2015.
Votering:
Votering over formannskapets innstilling:
Formannskapets innstilling falt med 27 stemmer. Enstemmig mot formannskapets innstilling.

Votering over repr. Terkelsen’s (FRP) forslag til vedtak.

19 representanter ( H, FRP, KRF, SP, Uavh, AP-Haugland) stemte for repr. Terkelsens(FRP) forslag,
8 representanter (V, SV, AP(5)) stemte mot.
Kommunestyret fattet således følgende vedtak:

Vedtak:
Kommunestyret vedtar en forlengelse av kommunal kontantstøtte frem til økonomiplanbehandling i
2015.

PS 61/13 Plan for utbygging av barnehageplasser 2013- 18
Rådmannens forslag til vedtak:
1.
Sjøstjerna barnehage bygges ut med en 5. avdeling/utstyrsbod i 2013. Uteområdet både i selve
barnehagen og det lokale friområdet, ferdigstilles også. Den 5. avdelingen tas i bruk
barnehageåret 2014/15 forutsatt at det er behov for nye barnehageplasser.
2.
Vedderheia barnehage utvider med 32 plasser 2015. Dette forutsetter at det er reelt behov for
barnehageplasser i kommunen.
3.
Det skal være en barnehage i Langenesområdet. Solstrålen barnehage består som midlertidig
fram til en evt ny barnehage bygges i området. Det utføres nødvendige, mindre tiltak etter en
gjennomgang av inneklimaet i lokalene.
4.
Det planlegges en ny barnehage i Kjellandsheia med tanke på bygging i en tidlig fase av
utbyggingen av området. Tidshorisont vil avhenge av når utbyggingen blir igangsatt, og antall
plasser utvides gradvis i tråd med reelt behov i området.
5.
Tomtebo barnehage består inntil det er tilgjengelige barnehageplasser som dekker samme
nærområde.
6.
Torvmoen barnehage utvides med en 5. avdeling og utstyrsrom senere i perioden.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 10.6.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til innstilling.
Eldrerådet ønsker å endre ordlyden i forslagets punkt 3:

Det skal være en barnehage i Langenesområdet. Arbeidet med å bygge ny barnehage
igangsettes så raskt som mulig, slik at lokalene på Breiteigen snarest mulig kan tilbakeføres til
omsorgsformål, jf. tidligere vedtak.

Forslaget enstemmig vedtatt.
Innstilling:
1.
Sjøstjerna barnehage bygges ut med en 5. avdeling/utstyrsbod i 2013. Uteområdet både i selve
barnehagen og det lokale friområdet, ferdigstilles også. Den 5. avdelingen tas i bruk
barnehageåret 2014/15 forutsatt at det er behov for nye barnehageplasser.
2.
Vedderheia barnehage utvider med 32 plasser 2015. Dette forutsetter at det er reelt behov for
barnehageplasser i kommunen.
3.
Det skal være en barnehage i Langenesområdet. Arbeidet med å bygge ny barnehage
igangsettes så raskt som mulig, slik at lokalene på Breiteigen snarest mulig kan tilbakeføres til
omsorgsformål, jf. tidligere vedtak.
4.
Det planlegges en ny barnehage i Kjellandsheia med tanke på bygging i en tidlig fase av
utbyggingen av området. Tidshorisont vil avhenge av når utbyggingen blir igangsatt, og antall
plasser utvides gradvis i tråd med reelt behov i området.
5.
Tomtebo barnehage består inntil det er tilgjengelige barnehageplasser som dekker samme
nærområde.
6.
Torvmoen barnehage utvides med en 5. avdeling og utstyrsrom senere i perioden.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 19.6.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til innstilling.
Grethe Jakobsen, H, ba Tjenesteutvalget om å vurdere sin habilitet i forbindelse med sin stilling i privat
barnehage. Tjenesteutvalget fant Jakobsen inhabil.
Oscar Lohne, H, ba Tjenesteutvalget om å vurdere sin habilitet på grunn av sin kones stilling i kommunal
barnehage. Tjenesteutvalget fant Oscar Lohne habil.
Grethe Jakobsen fratrådte møtet under behandling av saken.
Økonomisjef Ståle Øverland informerte om saken.
Oscar Lohne, H, fremmet formannskapets innstillings punkt 6: «Torvmoen barnehage utvides med en 5.

avdeling og utstyrsrom etter behov.»

Votering:
Det voteres punktvis over formannskapets forslag til innstilling.
1. Enstemmig vedtatt.
2. Vedtatt med sju, Bakke og Gray, Ap, Horne og Daland, FrP, og Lohne, Bakken og Andersen, H, mot
to, Try Sp, og Kjær, Sv, stemmer.

3.
4.
5.
6.

Enstemmig vedtatt.
Enstemmig vedtatt.
Enstemmig vedtatt.
Formannskapets forslag til punkt 6 vedtatt med sju, Bakke og Gray, Ap, Lohne, Bakken og Andersen,
H, Try Sp, og Kjær, Sv mot to, Daland og Horne, FrP, stemmer.

Tjenesteutvalgets innstilling:
1.
Sjøstjerna barnehage bygges ut med en 5. avdeling/utstyrsbod i 2013. Uteområdet både i selve
barnehagen og det lokale friområdet, ferdigstilles også. Den 5. avdelingen tas i bruk barnehageåret
2014/15 forutsatt at det er behov for nye barnehageplasser.
2.
Vedderheia barnehage utvider med 32 plasser 2015. Dette forutsetter at det er reelt behov for
barnehageplasser i kommunen.
3.
Det skal være en barnehage i Langenesområdet. Solstrålen barnehage består som midlertidig fram til
en evt ny barnehage bygges i området. Det utføres nødvendige, mindre tiltak etter en gjennomgang
av inneklimaet i lokalene.
4.
Det planlegges en ny barnehage i Kjellandsheia med tanke på bygging i en tidlig fase av
utbyggingen av området. Tidshorisont vil avhenge av når utbyggingen blir igangsatt, og antall
plasser utvides gradvis i tråd med reelt behov i området.
5.
Tomtebo barnehage består inntil det er tilgjengelige barnehageplasser som dekker samme
nærområde.
6.
Torvmoen barnehage utvides med en 5. avdeling og utstyrsrom etter behov.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2013
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling.
Repr. Jakobsen (H) ba kommunestyret om å vurdere sin habilitet i forbindelse med sin stilling som
styrer i privat barnehage, og fratrådte møtet.
Kommunestyret erklærte repr. Jakobsen (H) inhabil.
Vararepr. Reitan (H) tiltrådte møtet.
Punktvis votering:
Votering over punkt 1:
Kommunestyret fattet enstemmig vedtak i samsvar med tjenesteutvalgets innstilling.

Votering over punkt 2:
25 representanter (H, FRP, KRF, AP, V, Uavh) stemte for, 2 representanter (SV, SP) stemte mot
tjenesteutvalgets innstilling.
Votering over punkt 3:
Kommunestyret fattet enstemmig vedtak i samsvar med tjenesteutvalgets innstilling.
Votering over punkt 4:
Kommunestyret fattet enstemmig vedtak i samsvar med tjenesteutvalgets innstilling.
Votering over punkt 5:
Kommunestyret fattet enstemmig vedtak i samsvar med tjenesteutvalgets innstilling.
Votering over punkt 6:
17 representanter (H, KRF, FRP, Uavh) stemte mot, 10 representanter (AP, V, SV, SP) stemte for
tjenesteutvalgets innstilling.
Vararepr. Reitan (H) fratrådte møtet.
Repr. Jakobsen (H) tiltrådte møtet.
Kommunestyret fattet således følgende vedtak:

Vedtak:
1.
Sjøstjerna barnehage bygges ut med en 5. avdeling/utstyrsbod i 2013. Uteområdet både i selve
barnehagen og det lokale friområdet, ferdigstilles også. Den 5. avdelingen tas i bruk
barnehageåret 2014/15 forutsatt at det er behov for nye barnehageplasser.
2.
Vedderheia barnehage utvider med 32 plasser 2015. Dette forutsetter at det er reelt behov for
barnehageplasser i kommunen.
3.
Det skal være en barnehage i Langenesområdet. Solstrålen barnehage består som midlertidig
fram til en evt ny barnehage bygges i området. Det utføres nødvendige, mindre tiltak etter en
gjennomgang av inneklimaet i lokalene.
4.
Det planlegges en ny barnehage i Kjellandsheia med tanke på bygging i en tidlig fase av
utbyggingen av området. Tidshorisont vil avhenge av når utbyggingen blir igangsatt, og antall
plasser utvides gradvis i tråd med reelt behov i området.
5.

Tomtebo barnehage består inntil det er tilgjengelige barnehageplasser som dekker samme
nærområde.

PS 62/13 Resultat av ungdomsundersøkelsen 2012
Rådmannens forslag til vedtak:
Tjenesteutvalget innstiller til kommunestyret:
Kommunestyret tar ungdomsundersøkelsen til orientering.
Kommunestyret ber rådmannen sette ned en arbeidsgruppe som gjennomgår det forebyggende
arbeidet i kommunen i lys av funnene i undersøkelsen.
Arbeidsgruppa rapporterer tilbake til kommunestyret innen utgangen av 2013.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 19.6.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til innstilling.
Helsesøster Trine Finsådal-Kristensen informerte om funnene i undersøkelsen. Trine Finsådal-Kristensen og
Sølvi-Merete Ljones svarte på spørsmål.
Aslaug Bakke, Ap, fremmet et tilleggsforslag: «Arbeidsgruppas sammensetning legges frem for
Tjenesteutvalget som referatsak.»

Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Aslaug Bakkes tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Tjenesteutvalgets innstilling:
Kommunestyret tar ungdomsundersøkelsen til orientering.
Kommunestyret ber rådmannen sette ned en arbeidsgruppe som gjennomgår det forebyggende
arbeidet i kommunen i lys av funnene i undersøkelsen.
Arbeidsgruppa rapporterer tilbake til kommunestyret innen utgangen av 2013.
Arbeidsgruppas sammensetning legges frem for Tjenesteutvalget som referatsak.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2013
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling.
Saksprotokoll fra tjenesteutvalgets møte 19.06.13 ble fremlagt i møtet.
Helsesøster Trine Finsådal Kristensen informerte om ungdomsundersøkelsen og svarte på spørsmål.
Votering:

Søgne kommunestyre fattet enstemmig vedtak i samsvar med tjenesteutvalgets innstilling.

Vedtak:
Kommunestyret tar ungdomsundersøkelsen til orientering.
Kommunestyret ber rådmannen sette ned en arbeidsgruppe som gjennomgår det
forebyggende arbeidet i kommunen i lys av funnene i undersøkelsen.
Arbeidsgruppa rapporterer tilbake til kommunestyret innen utgangen av 2013.
Arbeidsgruppas sammensetning legges frem for Tjenesteutvalget som referatsak.

PS 63/13 Opprettelse av Søgne barne- og ungdomsråd (SBUR)


Saksprotokoll i Formannskapet - 18.06.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.

Votering:
Formannskapet fattet enstemmig vedtak og innstiller til kommunestyret:

Innstilling:
1.
Søgne Barne- og ungdomsråd (SBUR) opprettes fra oktober 2013.
2.
Tjenesteutvalget og Kommunestyret vedtar de vedlagte retningslinjene for SBUR.
3.
Kommunestyret velger én (1) politisk representant i følge retningslinjene.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 19.6.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til innstilling.
Kristian Strøm-Fladstad informerte og svarte på spørsmål.
Ingen merknader.

Votering:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Tjenesteutvalgets innstilling:
1.
Søgne Barne- og ungdomsråd (SBUR) opprettes fra oktober 2013.
2.
Tjenesteutvalget og Kommunestyret vedtar de vedlagte retningslinjene for SBUR.
3.
Kommunestyret velger én (1) politisk representant i følge retningslinjene.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2013
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling som for øvrig var lik formannskapets innstilling.
Saksprotokoll fra møtet i formannskapet 18.06.13 ble fremlagt i møtet.
Saksprotokoll fra møtet i tjenesteutvalget 19.06.13 ble fremlagt i møtet.
Votering:
Søgne kommunestyre fattet enstemmig i samsvar med tjenesteutvalgets innstilling.

Vedtak:
1.
Søgne Barne- og ungdomsråd (SBUR) opprettes fra oktober 2013.
2.
Tjenesteutvalget og Kommunestyret vedtar de vedlagte retningslinjene for SBUR.
3.
Kommunestyret velger én (1) politisk representant i følge retningslinjene.

PS 64/13 Ny pensjonsordning for folkevalgte i kommunen

Rådmannens forslag til vedtak:

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.06.2013
Behandling:
Saken ble fremlagt uten forslag til vedtak.
Personalrådgiver Inga Fjeldsgaard orienterte i saken.
Formannskapet fattet enstemmig vedtak og innstiller slik til kommunestyret

Innstilling:
De folkevalgte fortsetter med den nåværende pensjonsordning.
Ordningen revideres hvert 4. år, ved valg av nytt kommunestyre.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2013
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling.

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

Vedtak:

De folkevalgte fortsetter med den nåværende pensjonsordning.
Ordningen revideres hvert 4. år, ved valg av nytt kommunestyre.

PS 65/13 Reglement for godtgjøring til folkevalgte - endret utgave
Rådmannens forslag til vedtak:

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.06.2013
Behandling:
Saken ble fremlagt uten forslag til vedtak.

Repr. Løchen (H) fremmet følgende endringsforslag:
Punkt A
3.2, 3.3 og 3.4
Mulighet til frikjøp må endres til:
Leder av tjenesteutvalget, plan og miljøutvalget og varaordføreren frikjøpes med 20% av ordførerens
godtgjørelse og skal være tilgjengelig en dag i uken på rådhuset.
B.
Gruppelederne godtgjøres med 3% av ordførerens godtgjørelse.
C.
3.7
Medlemmer av kommunestyret og utvalg
 Godtgjøres med 3% av ordførerens godtgjørelse som medlem av kommunestyret.
 Godtgjøres med 3% av ordførerens godtgjørelse som medlem av hvert utvalg.
Formannskapet fattet enstemmig vedtak om å legge saken frem for kommunestyret uten innstilling.
Innstilling:

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2013
Behandling:
Saken ble fremlagt uten forslag til vedtak og uten innstilling fra formannskapet.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret opprettholder reglement vedtatt av kommunestyret 20.12.12 med endringer foreslått
av organisasjonssjef i K-sak 65/13 av 20.06.13.

Repr. Janette Kleivset (KRF) fremmet følgende tilleggspunkt til kapitel 7 i reglementet:
Ved deltakelse i kommunale møter dekkes legitimerte ekstrautgifter til:

Stedfortreder med inntil kr 2500,- pr dag
Barnepass med inntil kr 2500,- pr. dag
Stell og pass av syke og eldre med inntil kr 2500,- pr dag
Ulegitimerte med kr 1000,- pr dag.

Votering:
Votering over repr. Kleivset’s (KRF) tilleggsforslag:
Kommunestyret fattet enstemmig vedtak for repr. Kleivset’s (KRF) tilleggsforslag.
Votering over repr. Terkelsen’s (FRP) forslag til vedtak:
Kommunestyret fattet enstemmig vedtak for repr. Terkelsen’s (FRP) forslag til vedtak.
Kommunestyret fattet følgende vedtak:
Vedtak:

Kommunestyret opprettholder reglement vedtatt av kommunestyret 20.12.12 med endringer
foreslått av organisasjonssjef i K-sak 65/13 av 20.06.13.
Tillegg i kapitel 7:
Ved deltakelse i kommunale møter dekkes legitimerte ekstrautgifter til:
Stedfortreder med inntil kr 2500,- pr dag
Barnepass med inntil kr 2500,- pr. dag
Stell og pass av syke og eldre med inntil kr 2500,- pr dag
Ulegitimerte med kr 1000,- pr dag.

PS 66/13 Sentrumsnær lysløypeNærmere utredning av alternativene, Fåmyra og
Kvernhusløypa.
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar etter en samlet vurdering, at en sentrumsnær lysløype legges til Fåmyra. Det
forutsetter at det kan oppnås avtale med grunneierne og at erstatning for grunn enten skjer ved
minnelig avtale eller ved avtaleskjønn.
Kommunestyret ber administrasjonen gjøre nødvendige forberedelser slik at prosjektet om mulig kan
gjennomføres som et spillemiddelprosjekt i 2014/15.

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.06.2013

Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Repr. Andresen (H) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken sendes tilbake til administrasjonen for behandling i tjenesteutvalget, eldrerådet og rådet
for mennesker med nedsatt funksjonsevne før behandling i kommunestyret.
Votering over repr. Andresens’s (H) utsettelsesforslag:
Formannskapet fattet enstemmig vedtak for repr. Andresen’s utsettelsesforslag.
Vedtak:
Saken sendes tilbake til administrasjonen for behandling i tjenesteutvalget, eldrerådet og rådet
for mennesker med nedsatt funksjonsevne før behandling i kommunestyret.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2013
Behandling:

Repr. Fardal (FRP) fratrådte møtet. Ingen vararepresentant møtte.
Fra behandling av sak PS 66/13 var 26 representanter til stede.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Saken var satt feil på sakskartet.
Saken skal til behandling i tjenesteutvalget, eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne før behandling i kommunestyret.

Vedtak:

PS 67/13 Eventuell innløsning av GB 69/7 - Lohnegården

Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapets innstilling:
Punkt 1
Kommunen forskutterer innløsning av del av GB 69/7, som i reguleringsplanen til Berit og
Torfinn Lohne. Grunnlag for dette er deres høye alder som tilsier at det kan være svært
vanskelig å flytte om et ukjent antall år.
Punkt 2
Kommunestyret mener offentlig innløsning av eiendommer bebygd sådanne, beliggende innen
stadfestede reguleringsplaner og hvor slike eiendommer på grunn av reguleringsformålet
tilsier rivning, må kunne kreves innløst.
Kommunestyret ber ordfører/rådmann ta opp problemstillingen med relevante instanser.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2013
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling.
Repr. Bakke (AP) stilte spørsmål ved sin habilitet på grunn av nært venninneforhold til Berit Lohne,
og fratrådte møtet.
Repr. Bakke (AP) ble enstemmig erklært inhabil.
Vararepr. Lunø-Nilsen (AP) tiltrådte møtet.
Repr. Kjelland Larsen (AP) stilte spørsmål ved sin habilitet på grunn av nært venninneforhold til
datter til Berit og Torfinn Lohne, og fratrådte møtet.
Repr. Kjelland Larsen (AP) ble erklært inhabil med 23 stemmer (AP, V, FRP, H, KRF) mot 2
stemmer (SV, SP).
Ingen vararepresentant møtte.
Repr. Lorentsen (AP) stilte spørsmål ved sin habilitet på grunn av nært forhold til og nabo med
familien Lohne, og fratrådte møtet.
Repr. Lorentsen ble enstemmig erklært inhabil.
Vararepr. Reitan (H) tiltrådte møtet.
Votering:
Votering over punkt 1 i formannskapets innstilling:
14 representanter (H, FRP, SP) stemte mot formannskapet innstilling, 11 representanter (AP, V, SV,
KRF) stemte for.
Votering over punkt 2 i formannskapets innstilling:
Kommunestyret fattet enstemmig vedtak i samsvar med formannskapets innstilling.
Repr. Lunø-Nilsen (AP) fratrådte møtet.
Repr. Reitan (H) fratrådte møtet.
Repr. Bakke (AP) tiltrådte møtet.
Repr. Kjelland Larsen (AP) tiltrådte møtet.
Repr. Lorentsen (H) tiltrådte møtet.

Søgne kommunestyre fattet således følgende vedtak:

Vedtak:
Kommunestyret mener offentlig innløsning av eiendommer bebygd sådanne, beliggende innen
stadfestede reguleringsplaner og hvor slike eiendommer på grunn av reguleringsformålet
tilsier rivning, må kunne kreves innløst.
Kommunestyret ber ordfører/rådmann ta opp problemstillingen med relevante instanser.

PS 68/13 Ekspropriasjon for erverv av grunn til fullføring av gang-/sykkelvei
langs leireveien - Gangbro over Lundeelva - GB 71/595
Rådmannens forslag til vedtak:
For fullføring av gang- og sykkelvei langs Leireveien med gangbro over Lundeelva i
henhold til reguleringsplan for Lunde (2005) vedtar Søgne kommune ekspropriasjon av
gnr 71, bnr 595, eier Arne Tag.
Til fastsettelse av erstatningen for grunn og rettigheter begjærer kommunen snarest
mulig rettslig skjønn.
Etter som fullføring av gangbroen har stor betydning for trafikksikkerheten, søker
Søgne kommune Fylkesmannen i Vest-Agder om samtykke til forhåndstiltredelse.

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.06.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Repr. Andersen (Uavh) fremmet følgende forslag til vedtak:
Kommunen godtar kr 175.000,--

Votering:
Repr. Andersen’s (Uavh) forslag satt opp mot rådmannens forslag til vedtak.
Repr. Andersen’s (Uavh) forslag falt med 1 stemme (Uavh) mot 6 (H, V, KRF, AP) stemmer for rådmannens
forslag.

Formannskapet fattet følgende vedtak og innstiller til kommunestyret:

Innstilling:
For fullføring av gang- og sykkelvei langs Leireveien med gangbro over Lundeelva i henhold
til reguleringsplan for Lunde (2005) vedtar Søgne kommune ekspropriasjon av gnr 71, bnr
595, eier Arne Tag.
Til fastsettelse av erstatningen for grunn og rettigheter begjærer kommunen snarest mulig
rettslig skjønn.
Etter som fullføring av gangbroen har stor betydning for trafikksikkerheten, søker Søgne
kommune Fylkesmannen i Vest-Agder om samtykke til forhåndstiltredelse.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2013
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling.
Rådmannen orienterte ang. mottatt e-post fra Arne Tag, hvor Arne Tag er villig til å inngå frivillig
avtale med kommunen, og godtar tilbudet på kr 150.000,-.
Saken ble derfor ikke realitetsbehandlet.

Vedtak:
Kommunestyret viser til e-post av 6. juni 13 fra Arne Tag og godkjenner at kommunen kjøper
GB 71/595 og GB 71/312 (se kart 1 og 2) for kr 150.000,-

PS 69/13 Uttalelse fra Søgne kommune til planforslag til regionalplan for idrett,
friluftsliv og fysisk aktivitet 2014 - 2020
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune avgir følgende uttalelse:
Søgne kommune ser positivt på at planforslaget har hovedfokus på å få befolkningen til å bevege seg
mer ved at satsingen på hverdagsaktivitet økes og at tilrettelegging av fritidsaktiviteter i nærmiljøet
styrkes.
Søgne kommune mener at skolen vil være en særs viktig aktør for å øke den fysiske aktiviteten blant
barn og ungdom og at utsagnet ”barn skal stimuleres til fysisk aktivitet i skoletiden” bør komme til
uttrykk i planforslaget.
Søgne kommune mener også at leirskoler og naturskoler kan være et virkemiddel til å få flere barn
og ungdom til å bevege seg ute i skog og mark.
De kommunale idrettsrådene bør påta seg en rolle som ”begeistringsagenter” for planforsalgets
visjon og hovedmål.

Søgne kommune ønsker samarbeidsavtale med fylkeskommunen som kan styrke kommunens satsing
på idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.
Fylkeskommunen bør gi støtte til opparbeidelse av turstier og turveier i tilknytning til boområdene.
Fylkeskommunen bør lage en felles mal for skilt og infotavler og nettbaserte kart med informasjon.
Etablere en fylkeskommunal tilskuddsordning til merking av turløyper og turstier.
Fylkeskommunen bør ha sterkt fokus på sikring av nye verdifulle arealer til friluftsformål.
Fylkeskommunen må være en viktig samarbeidspartner i forhold til interkommunale friluftsråd.
Fylkeskommunen bør i samarbeid med kommunene og friluftsrådene, være en aktiv markedsfører av
mulighetene for utøvelse av friluftsliv i fylket.
Vedtatt arealbruk i Kommuneplanens arealdel og i Regional plan for Kristiansand-regionen skal gå
foran temakartene om regionalt viktige friluftsområder.
Søgne kommune ser positivt på planforslaget ang. folkehelsefokuset.
Søgne kommune i samarbeid med fylkeskommunen er positiv til å etablere en utstyrssentral.
Kommuneplanens arealdel og Regional plan for Kristiansand-regionen må legges til grunn for
utarbeidelsen av temakart for regionalt viktige friluftsområder.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.06.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Repr. Kjelland Larsen (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Søgne kommune ønsker samarbeidsavtale med fylkeskommunen som kan styrke kommunens
satsing på idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.
Søgne kommune ber om å bli vurdert som lokaliseringssted for en regional friidrettshall. Dette
kan være aktuelt i forbindelse med eventuell bygging av ny videregående skole i Søgne.
Repr. Andresen (H) fremmet følgende tilleggsforslag:
Vedtatt arealbruk i Kommuneplanens arealdel, kommunedelsplaners, reguleringsplaners samt
bebyggelseplaners arealdeler og i Regional plan for Kristiansand-regionen skal gå foran
temakartene om regionalt viktige friluftsområder.

Votering:
Votering over repr. Kjelland Larsen (AP) tilleggsforslag:
Formannskapet fattet enstemmig vedtak for rådmannens forslag med repr. Kjelland Larsens (AP)
tilleggsforslag.
Votering over repr. Andresens (H) tilleggsforslag:
Formannskapet fattet enstemmig vedtak for rådmannens forslag med repr. Andresens (H)
tilleggsforslag.
Formannskapet innstiller således til kommunestyret:
Innstilling:
Søgne kommune avgir følgende uttalelse:
Søgne kommune ser positivt på at planforslaget har hovedfokus på å få befolkningen til å
bevege seg mer ved at satsingen på hverdagsaktivitet økes og at tilrettelegging av
fritidsaktiviteter i nærmiljøet styrkes.
Søgne kommune mener at skolen vil være en særs viktig aktør for å øke den fysiske aktiviteten
blant barn og ungdom og at utsagnet ”barn skal stimuleres til fysisk aktivitet i skoletiden” bør
komme til uttrykk i planforslaget.
Søgne kommune mener også at leirskoler og naturskoler kan være et virkemiddel til å få flere
barn og ungdom til å bevege seg ute i skog og mark.
De kommunale idrettsrådene bør påta seg en rolle som ”begeistringsagenter” for
planforsalgets visjon og hovedmål.
Søgne kommune ønsker samarbeidsavtale med fylkeskommunen som kan styrke kommunens
satsing på idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.
Søgne kommune ber om å bli vurdert som lokaliseringssted for en regional friidrettshall.
Dette kan være aktuelt i forbindelse med eventuell bygging av ny videregående skole i Søgne.
Fylkeskommunen bør gi støtte til opparbeidelse av turstier og turveier i tilknytning til
boområdene.
Fylkeskommunen bør lage en felles mal for skilt og infotavler og nettbaserte kart med
informasjon.
Etablere en fylkeskommunal tilskuddsordning til merking av turløyper og turstier.
Fylkeskommunen bør ha sterkt fokus på sikring av nye verdifulle arealer til friluftsformål.
Fylkeskommunen må være en viktig samarbeidspartner i forhold til interkommunale
friluftsråd.
Fylkeskommunen bør i samarbeid med kommunene og friluftsrådene, være en aktiv
markedsfører av mulighetene for utøvelse av friluftsliv i fylket.

Vedtatt arealbruk i Kommuneplanens arealdel, kommunedelsplaners, reguleringsplaners
samt bebyggelseplaners arealdeler og i Regional plan for Kristiansand-regionen skal gå foran
temakartene om regionalt viktige friluftsområder.
Søgne kommune ser positivt på planforslaget ang. folkehelsefokuset.
Søgne kommune i samarbeid med fylkeskommunen er positiv til å etablere en utstyrssentral.
Kommuneplanens arealdel og Regional plan for Kristiansand-regionen må legges til grunn for
utarbeidelsen av temakart for regionalt viktige friluftsområder.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 19.6.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til innstilling.
Oscar Lohne, H, fremmet formannskapets forslag til innstilling.
Anniken Gray, Ap, fremmet tilleggsforslag: «Tjenesteutvalget ber om at administrasjonen er mer
oppmerksomme på saker som bør behandles i eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Tjenesteutvalget beklager at denne saken ikke har blitt behandlet i de to rådene.»
Ellers ingen merknader.

Votering:
Formannskapets forslag, med tilleggsforslag fra Anniken Gray, enstemmig vedtatt.

Tjenesteutvalgets innstilling:
Tjenesteutvalget ber om at administrasjonen er mer oppmerksomme på saker som bør behandles i eldrerådet
og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Tjenesteutvalget beklager at denne saken ikke har blitt
behandlet i de to rådene.

Søgne kommune avgir følgende uttalelse:
Søgne kommune ser positivt på at planforslaget har hovedfokus på å få befolkningen til å bevege seg mer ved
at satsingen på hverdagsaktivitet økes og at tilrettelegging av fritidsaktiviteter i nærmiljøet styrkes.
Søgne kommune mener at skolen vil være en særs viktig aktør for å øke den fysiske aktiviteten blant barn og
ungdom og at utsagnet ”barn skal stimuleres til fysisk aktivitet i skoletiden” bør komme til uttrykk i
planforslaget.
Søgne kommune mener også at leirskoler og naturskoler kan være et virkemiddel til å få flere barn og ungdom
til å bevege seg ute i skog og mark.

De kommunale idrettsrådene bør påta seg en rolle som ”begeistringsagenter” for planforslagets visjon og
hovedmål.
Søgne kommune ønsker samarbeidsavtale med fylkeskommunen som kan styrke kommunens satsing på
idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.
Søgne kommune ber om å bli vurdert som lokaliseringssted for en regional friidrettshall. Dette kan være
aktuelt i forbindelse med eventuell bygging av ny videregående skole i Søgne.
Fylkeskommunen bør gi støtte til opparbeidelse av turstier og turveier i tilknytning til boområdene.
Fylkeskommunen bør lage en felles mal for skilt og infotavler og nettbaserte kart med informasjon.
Etablere en fylkeskommunal tilskuddsordning til merking av turløyper og turstier.
Fylkeskommunen bør ha sterkt fokus på sikring av nye verdifulle arealer til friluftsformål.
Fylkeskommunen må være en viktig samarbeidspartner i forhold til interkommunale friluftsråd.
Fylkeskommunen bør i samarbeid med kommunene og friluftsrådene, være en aktiv markedsfører av
mulighetene for utøvelse av friluftsliv i fylket.
Vedtatt arealbruk i Kommuneplanens arealdel, kommunedelplaners, reguleringsplaners samt
bebyggelsesplaners arealdeler og i Regional plan for Kristiansandsregionen skal gå foran temakartene om
regionalt viktige friluftsområder.
Søgne kommune ser positivt på planforslaget ang. folkehelsefokuset.
Søgne kommune i samarbeid med fylkeskommunen er positiv til å etablere en utstyrssentral.
Kommuneplanens arealdel og Regional plan for Kristiansandsregionen må legges til grunn for utarbeidelsen
av temakart for regionalt viktige friluftsområder.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2013
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling.
Saksbehandler Magne Haugland orienterte at det var mottatt e-post 20.06.13 som opplyste at
høringsfristen var utsatt til 15.09.13. Det betyr at saken kan sendes til behandling i eldrerådet og
rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne før behandling i kommunestyret.
Ordfører (H) fremmet utsettelsesforslag.
Votering over utsettelsesforslag:
Kommunestyret fattet enstemmig vedtak for ordførers (H) utsettelsesforslag.

Vedtak:
Saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen for behandling i eldrerådet og rådet for
mennesker med nedsatt funksjonsevne.

PS 70/13 Kommunal planstrategi
Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til innstilling fra tjenesteutvalget/formannskapet :
1. Kommunestyret vedtar forslaget til kommunal planstrategi
2. Årlig prioritering av planoppgavene skjer i forbindelse med behandlingen av økonomiplanen

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

Innstilling:
Eldrerådet innstiller følgende:
3. Kommunestyret vedtar forslaget til kommunal planstrategi
4. Årlig prioritering av planoppgavene skjer i forbindelse med behandlingen av økonomiplanen

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 9.4.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til innstilling.

Innstilling:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne tilrår følgende:
5. Kommunestyret vedtar forslaget til kommunal planstrategi
6. Årlig prioritering av planoppgavene skjer i forbindelse med behandlingen av økonomiplanen

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 22.5.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Christian Eikeland, FrP, fremmet alternativt forslag til punkt 1: «Kommunestyret vedtar forslag til
kommunal planstrategi med følgende endring: Folkehelseplanen revideres i 2014, ikke 2015.»
Charlotte Søyland, FrP, fremmet tilleggsforslag: «3. Saken bør også behandles i Plan- og miljøutvalget før
endelig behandling i kommunestyret.»

Votering:
Rådmannens forslag til punkt 1 satt opp mott endringsforslag fra Eikeland. Eikelands forslag enstemmig
vedtatt.
Rådmannens forslag til punkt 2 enstemmig vedtatt.
Søylands forslag til punkt 3 enstemmig vedtatt.

Innstilling:
7. Kommunestyret vedtar forslag til kommunal planstrategi med følgende endring: Folkehelseplanen
revideres i 2014, ikke 2015.
8. Årlig prioritering av planoppgavene skjer i forbindelse med behandlingen av økonomiplanen.
9. Saken bør også behandles i Plan- og miljøutvalget før endelig behandling i kommunestyret.

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.06.2013
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling.
Punkt 3 i innstillingen fra tjenesteutvalget: Saken bør også behandles i plan- og miljøutvalget før
endelig behandling i kommunestyret, ble diskutert. Formannskapet var enige i at saken ikke skulle
behandles i plan- og miljøutvalget.
Kommunalsjef Arntsen bekreftet følgende rutiner:
Formannskapet prioriterer de kommunale arealplanoppgavene.
Plan- og miljøutvalget behandler innkomne plansaker.

Votering:
Formannskapet fattet enstemmig vedtak og innstiller til kommunestyret:

Innstilling:
1.

Kommunestyret vedtar forslag til kommunal planstrategi med følgende endring: Folkehelseplanen
revideres i 2014, ikke 2015.
2.
Årlig prioritering av planoppgavene skjer i forbindelse med behandlingen av økonomiplanen.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2013
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets forslag til innstilling.

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

Vedtak:
1.
Kommunestyret vedtar forslag til kommunal planstrategi med følgende endring: Folkehelseplanen
revideres i 2014, ikke 2015.
2.
Årlig prioritering av planoppgavene skjer i forbindelse med behandlingen av økonomiplanen.

