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Av 27 representanter var 27 til stede inkludert møtende vararepresentanter. Repr. Torfinn Kleivset
(KRF) til stede fra kl. 17.35. Møtet ble annonsert i Fædrelandsvennen 27.01.14. Sakskartet datert
22.01.14, omfattet PS 1/14-PS 8/14. PS 8/14 ble ettersendt 24.01.14. Før interpellasjoner og
behandling av oppsatte saker ble sak PS 5/14, etter forslag fra ordfører Severinsen (H), enstemmig
bestemt utsatt. Forøvrig ingen merknader til innkalling eller sakskart.
Søgne Barne- og ungdomsråd tilhører under møtet.
Dokumenter lagt på bordet i møtet
 Trykket utgave av økonomiplan 2014-2017
 PS 5/14 – Møteprotokoll fra møte plan- og miljøutvalget, 29.01.14
 PS 8/14 - Kopi av brev fra Fylkesmann av 22.01.14 til Advokatfirma Tofte – Fylkesmannens
behandling av søknad om samtykke til forhåndstiltredelse ved ekspropriasjon for
gjennomføring av strandsti på Ytre Åros. Brevet er også gjort tilgjengelig på politikernes
iPader
Interpellasjoner
I forkant av behandlingen av oppsatte saker ble følgende interpellasjoner besvart:
Privat interpellasjon – nedleggelse av Åpen barnehage
Det var med tungt hjerte vi før jul fikk vite at Åpen Barnehage skal nedlegges. Barnehagen har
bestått i nærmere 25 år, og den er og har vært en utrolig berikelse for brukerne. For oss som brukere
er dette ukas høydepunkt både for voksne og barn.
1. Kommunen har vedtatt å gi kontantstøtte for barn mellom 2-3 år. Fantastisk! Det gir oss
økonomisk mulighet til å være hjemme lengre med våre barn. Det er flott å ha denne valgfriheten.
Hvorfor da legge ned Åpen Barnehage som er et fantastisk treffsted for barna. Hvor skal vi ellers
treffe jevngamle som barna kan leke med? Vi ønsker at disse også får et pedagogisk og sosialt tilbud.
Vi tror tilvenning til barnehage/skole vil være lettere for barna dersom de har gått i Åpen Barnehage
i istedenfor å bare være hjemme med voksne.
2. Økonomi: Hva er besparelsen? Vi har gjennomsnittlig 18 barn pr. dag som bruker åpen barnehage.
Tilbudet koster kommunen ca. 250.000,- i året. Dette er inklusiv lønn til pedagog i 30 % stilling,
husleie og materiell. Hva ville det kostet med 18 barnehageplasser. Ikke alle foreldre har jobb og
økonomi til å ha 1 eller 2 barn i barnehage. Hvis dette tilbudet forsvinner vil det ramme endel av de
familiene som har dårligst økonomi.
3. Her er flere brukere som har adoptiv/foster-barn. Her kommer også innvandrere og flyktninger og
tilflyttere som har lite eller ikke noe sosialt nettverk. Åpen Barnehage er en viktig sosialiseringsarena
særlig for barn men også for de voksne.
4. Nina Systad er fast ansatt i kommunen i 30 % stilling. Så vidt vi vet er det ikke avklart hvor hun
skal være og hennes lønn vil vel da komme som en ekstra utgiftspost i den etaten hun evt. havner

i. Nina Systad ønsker å fortsette i jobben som pedagog i Åpen Barnehage. En jobb hun fungerer godt
i og trives i i forhold til hennes funksjonshemming. Hvorfor ikke bare beholde Åpen Barnehage?
5. I visjonen som Søgne kommune har laget i samarbeid med kommunens barnehager står det:
" Et hav av muligheter - i den legger kommunen og barnehagene at de representerer en variasjon
av mennesker, små og store og at man ønsker å se muligheter fremfor begrensninger. Barna skal få
mulighet til å blomstre ut i fra egne forutsetninger" Og det er her tilbudet om Åpen
Barnehage er med på å gi også de minste og mest sårbare barna som bor i Søgne et godt og
forsvarlig tilbud og en mulighet til å blomstre sammen med andre barn samtidig som barnets daglige
omsorgsperson er tilstede. Det er derfor store konsekvenser å legge ned. Det kan på sikt gjøre
integrering og tilpasning til samfunnet vanskelig og definitivt mer kostbart på et senere tidspunkt.
Kostnaden for dette må kommunen bære i kroner og øre men den menneskelige kostnaden er det
faktisk de små som betaler umiddelbart ved å miste tilbudet de har i dag.
Utsagn fra foreldre:
- det lett å bli deprimert og ensom når man er hjemme alene med barn hele dagen. I Åpen Barnehage
møter man folk med forståelse og erfaringer som gjør hverdagen lettere og mere lystbetont.
- Mötesplats: har fungerat som en viktig möteplats både för mig och barnen, där man som vuxen kan
träffa andra föräldrar och få sig ett nätverk. Detta är särskilt viktigt när man är ny i Søgne och inte
känner någon sedan tidigare. Även ifall Åpen Barnehage skulle bli nedlagt, så kommer det fortsätta
att finnas föräldrar som önskar att ha sina barn hemma i småbarns åldern. Har inte dessa barnen
också rätt till ett kommunalt tillbud med möjlighet för att få leka och lära med andra barn och
vuxna?
- For min egen del som innflytter har dette tilbudet betydd alt! Både jeg og William har dannet
vennskap der med folk jeg ellers ikke ville møtt, og det er en viktig grunn for trivsel for meg her i
Søgne kommune. Når jeg synes at min ettåring er altfor liten for å bli overlatt til fremmede i bhg, og
gjerne vil ha han hjemme et år til, så er det veldig viktig for oss begge å ha et sted hvor vi kan
sosialiseres og danne vennskap. Når de øker kontantstøtte, må de ikke ta bort tilbud som gjør at det
er forsvarlig å ha barn hjemme! Det er selvmotsigende politikk!!
- Åpen Barnehage er et viktig tilbud som er med på å integrere små barn i en vanlig hverdag de eller
kanskje ikke har mulighet til å komme inn i.
Dette kan være forårsaket av spesielle behov, eller andre omstendigheter. For oss som er
fosterforeldre er Åpen Barnehage et veldig godt tilbud.
Ved å legge ned tilbudet om Åpen Barnehage rammer Søgne Kommune sine mest sårbare, små
innbyggere. For mange av de små fosterbarna vil en hverdag med daglig opphold i barnehage være
for tøff.
Håper dere ser positivt på dette. Hvis Søgne Kommune skal fortsette å være et trivelig sted å bo, så
er det viktig at behovene til både barn og voksne ivaretas.
Med vennlig hilsen
Brukerne i Åpen Barnehage på Heimklang
Ordfører Åse Severinsen svarte (H):
Spørsmål 1 og 2:
Hvorfor legge ned Åpen barnehage? Hva er besparelsene?

Åpen barnehage er ikke en lovpålagt oppgave for kommunene.
Rådmannen har i sitt budsjettforslag for 2014 til 2017 foreslått å legge ned Åpen barnehage fra 2.
halvår 2014. Det vil gi en innsparing i 2014 på kr 125 000.
Hvert av de påfølgende år vil det gi en innsparing på kr 250 000, til sammen i perioden 875 000
kroner. I tillegg foreslo rådmannen å avslutte ordningen med kontantstøtte.
I perioden 2014 til 2017 ville det gitt en innsparing på kr 3,5 millioner kr.
Partiene Krf, Frp og Høyre la fram et felles forslag til budsjettendringer. I den forbindelse må et
hvert parti prioritere. Det betyr at en må finne inndekning for endringer en vil gjøre.
Krf, Frp og Høyre fremmet forslag om å beholde kontantstøtten, men støttet rådmannens forslag
vedr nedleggelse av Åpen barnehage.
Forslaget om å legge ned Åpen barnehage ble enstemmig vedtatt i kommunestyret.
De som ønsker og prioriterer å være hjemme sammen med sine barn utover lovfestet permisjonstid
har nå fått anledning til det, noe ordfører mener er hovedhensikten med kontantstøtteordningen.
Ønsker man derimot å gå ut i lønnet arbeid etter permisjonstiden, så er det i Søgne gode barnehager,
både private og kommunale.
Sp. mål 4:
Hva med stillingen til førskolelærer?
Søgne kommune er eier av flere barnehager. En hver arbeidstaker har rettigheter ved endringer i
arbeidsforhold. Jf. Arbeidsmiljølovens §§ 8-2 og 14–2.
I de øvrige avsnitt i interpellasjonen begrunner innsendere hvorfor de mener at Åpen barnehage er
viktig.
Åpen barnehage er et tilbud til hjemmeværende foreldre som selv er sammen med barna i den tiden
barnehagen er åpen. Søgne kommune gir tilbud om 3 timer 2 dager pr uke. Det er ansatt en
førskolelærer som kan ta imot opp til 20 barn over 3 år, eller 10 barn under 3 år. Det varierer hvor
mange barn som besøker Åpen barnehage, men i 2012 lå gjennomsnittet per dag på ca. 18.
Ordfører ser klart at barn har nytte av å være sammen, både for sosialisering og for læring. Det er
selvfølgelig også fint for voksne å komme sammen og bli kjent med andre voksne.
At Åpen barnehage i kommunal regi legges ned, forhindrer ikke de voksne i å organisere et privat
alternativ, en privat møteplass.
Representant Bernt Daland (FRP) - Interpellasjon til ordfører om kommunens praktisering av
lover, vedtak og regelverk
I plan og miljøutvalgets møte 25. september 2013 ba jeg om en redegjørelse for stoppordre
etter pbl i sak Stans av drift - storkjøkken, gårdskafé og gårdsbutikk på GB 72/23, Salemsveien
2, samt klage på stoppordren.
Jeg har hele tiden ment at det er feil av kommunen å bruke plan og bygningsloven som er brekkstang
i denne saken.
Jeg har samtidig vært av den oppfatning at det vil være riktig å pålegge driver av kafeen å installere
fettutskiller. Dette med henvisning til kommunestyresak PS 33/12 hvor blant annet
rådmannen har gjort kommunestyret oppmerksom på følgende:
I Søgne har man i dag ikke systematisert oversikten over industriutslipp til ledningsnettet. Det finnes
en oversikt over oljeutskilleranlegg i kommunen. Tidvis har det vært driftsproblemer på
ledningsnettet grunnet påslipp. Spylelister fra 2008 og 2009 utført av Vennesla slamservice viser at
det er mye fett på nettet.

Kommunene har i gjeldende utslippstillatelse for renseanlegget fått pålegg om opprettelse av
industriregister. Et slikt register skal i hovedsak gjennomgå de enkelte bedrifter som er tilknyttet det
offentlige nett og vurdere de avløpstekniske løsninger totalt sett. Kommunen kan som anleggseier
pålegge tiltak i de enkelte bedrifter.
Det bør opprettes en organisatorisk enhet som har muligheter for forføyninger ved uønskede påslipp
Grunnen til at jeg tok opp saken i plan og miljøutvalget, var fordi jeg mente saken reiser spørsmål av
prinsipiell karakter, knyttet til kommunens skjønnsutøvelse, og praktisering av
plan og bygningslovens § 32 (ulovlighetsoppfølging)
Jeg mener Søgne kommune for ofte sender brev med varsel om tvangsmulkt og
politianmeldelse.
Rådmannen med sin stab, orienterte om at saker behandlet etter denne paragraf er kommunestyrets
ansvar, og ikke plan og miljøutvalgets ansvar. Rådmannen fremholdt at saken var behandlet etter
riktig lovverk ut fra administrasjonens faglige syn. I stor grad var rådmannens orientering slik jeg
oppfattet det, en berømmelse av egen saksbehandling.
Saken har vært hos fylkesmannen og fylkesmannen har konkludert med at rådmannen ikke hadde
hjemmel til å legge ned stoppordre hjemlet i plan og bygningsloven.
Den feilaktige stoppordren kommunen ga mot driften på gården, resulterte i driftsstans på gården
med økonomiske konsekvenser for driver.
Fylkesmannen har påpekt at det er forurensingslovens § 7 som gir forurensningsmyndighetene
hjemmel til å pålegge den ansvarlige å treffe tiltak innenfor en angitt tid.
Mine enkle spørsmål til ordfører er:
Har kommunen fulgt opp pålegget om opprettelse av et industriregister, beskrevet i
kommunestyresak PS 33/12 ?
Ville en korrekt behandling etter forurensingsloven i sak hos Trine på gården, også resultert i
en pålagt driftsstans/ driftsreduksjon i 19 – 23 dager for driver av kafeen?
Har ordfører fått direkte henvendelser fra innbyggere i Søgne, om at kommunen går for hardt ut
med sine brev til innbyggerne når det gjelder trusler om tvangsmulkt og politi?
Vurderer ordfører om det er hensiktsmessig med en revidering av delegasjonsreglementet, slik at
plan og miljøutvalget får ansvarsområde for alle saker av prinsipiell karakter etter pbl med
unntak av kommuneplanlegging og ekspropriasjon?
Jeg ber ordfører besvare mine spørsmål på enklest mulig måte.

Ordfører Åse Severinsen (H) svarte:
Har kommunen fulgt opp pålegget om opprettelse av et industriregister, beskrevet i kommunestyre
- sak PS 33/12?

Opprettelse av industriregister er beskrevet i Hovedplan avløp og er i handlingsplanen planlagt
gjennomført i 2013. Som det tidligere er orientert om er det p. g. a. bemanningssituasjonen i 2013 et
etterslep i forhold til de tiltak som i handlingsplanen var tenkt gjennomført i 2013. Opprettelse av
industriregister er et av disse tiltakene som ennå ikke er gjennomført.
Ville en korrekt behandling etter forurensingsloven i sak hos Trine på gården, også resultert i en
pålagt driftsstans/ driftsreduksjon i 19 – 23 dager for driver av kafeen?
Fylkesmannen skriver i sitt brev datert 15.01.14 «Plikt til å unngå forurensning fremgår av
Forurensningslovens § 7». Forurensingslovens § 7 lyder:
§ 7. (plikt til å unngå forurensning)
Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig
etter §§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av § 11.
Når det er fare for forurensning i strid med loven, eller vedtak i medhold av loven skal den
ansvarlige for forurensning sørge for tiltak for å hindre at den inntrer. Har forurensningen inntrådt
skal han sørge for tiltak for å stanse, fjerne eller begrense virkningen av den. Den ansvarlige plikter
også å treffe tiltak for å avbøte skader og ulemper som følge av forurensningen eller av tiltakene for
å motvirke den. Plikten etter dette ledd gjelder tiltak som står i et rimelig forhold til de skader og
ulemper som skal unngås.
Bestemmelsen i annet ledd gjelder også forurensning som er tillatt etter § 11 dersom det er åpenbart
at vedtaket kan omgjøres etter § 18 første ledd nummer 1 eller 2. Tilsvarende gjelder dersom det av
samme grunner er åpenbart at det etter § 9 tredje ledd kan gjøres unntak fra forskrift som tillater
forurensning.
Forurensningsmyndigheten kan pålegge den ansvarlige å treffe tiltak etter annet ledd første til tredje
punktum innen en nærmere angitt frist.
Etter Forurensingslovens § 7, 4. ledd kan forurensningsmyndigheten pålegge den ansvarlige å treffe
tiltak innen en nærmere angitt frist.
Har ordfører fått direkte henvendelser fra innbyggere i Søgne, om at kommunen går for hardt ut
med sine brev til innbyggerne når det gjelder trusler om tvangsmulkt og politi?
Ordfører har fått henvendelser fra innbyggere i Søgne om at kommunen går for hardt ut med sine
brev til innbyggerne når det gjelder trusler om tvangsmulkt og politi.
Det viser seg da ved ettersyn, at det har vært på sin plass å gå tydelig (hardt) ut i noen tilfelle, mens
det i andre tilfelle ville vært mer gunstig med en gjennomgang av saken med tiltakseier, for derved å
klargjøre problemet, drøfte mulige tiltak, samt frist for oppretting/gjennomføring.
Vurderer ordfører om det er hensiktsmessig med en revidering av delegasjonsreglementet, slik at
plan og miljøutvalget får ansvarsområde for alle saker av prinsipiell karakter etter pbl med
unntak av kommuneplanlegging og ekspropriasjon?
Ordfører har begrenset faglig innsikt til å gi råd om revidering av delegasjonsreglementet, men
ordfører er overbevist om at kommunens ansatte ved behov skal bistå innbyggerne, og ordfører vil i
den forbindelse peke på «veiledningsplikten» Jf. Forvaltningslovens § 11.
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Åse R. Severinsen
Ordfører

Camilla Erland Aarnes
Rådgiver
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PS 1/14 Godkjenning av protokoll fra møte 19.12.13
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra kommunestyret 19.12.13.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.01.2014
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra kommunestyret 19.12.13.

PS 2/14 Forslag til årsplan for kontrollutvalget 2014
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Søgne kommunestyre godkjenner kontrollutvalgets årsplan for 2014.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.01.2014

Ettersendt
24.01.14

Behandling:
Repr. Terkelsen (FRP) hadde følgende oversendelsesforslag:
Kommunestyret ber kontrollutvalget se på klagefrister.
En klagefrist kan gi datoer i en helg, noe som vil si at dersom en klag må stemples inn hos kommunen en
fredag, vil klagefristen bli kortere enn den skal være.
Vil en datostempling fra for eksempel Posten være godt nok som dokumentasjon for innlevering før klagefrist.
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Søgne kommunestyre godkjenner kontrollutvalgets årsplan for 2014.

PS 3/14 Utvidelse av Langenes fiskerikai
Rådmannens forslag til vedtak:
Alternativ 1:
1. Det arbeides ikke videre med utbygging av ny fiskerihavn på Langenes.
2. Det settes i gang et arbeide med sikte på salg av eiendommen.
Alternativ 2:
1. Kommunen bygger ut på Langenes i tråd med skissert forslag under forutsetning av at det er
tilstrekkelig etterspørsel ved en pris på 2 860 kroner (alternativ 2 i saksframlegget), og at
brukerne gir tilstrekkelige garantier for leie i minimum fem år.
2. Hvis det ikke oppnås garantier for utleie i tråd med konklusjonspunkt 1 settes det i gang et arbeide
med sikte på salg av eiendommen.

Saksprotokoll i Formannskapet - 04.12.2013
Behandling:
Økonomisjef Ståle Øverland orienterte om kostnadsberegningen av de ulike alternativene og svarte på
spørsmål.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Alternativ 1:
1. Det arbeides ikke videre med utbygging av ny fiskerihavn på Langenes.
2. Det settes i gang et arbeid med sikte på salg av eiendommen.
Alternativ 2:
1. Kommunen bygger ut på Langenes i tråd med skissert forslag under forutsetning av at det er
tilstrekkelig etterspørsel ved en pris på 2 860 kroner (alternativ 2 i saksframlegget), og at brukerne
gir tilstrekkelige garantier for leie i minimum fem år.
2. Hvis det ikke oppnås garantier for utleie i tråd med konklusjonspunkt 1 settes det i gang et arbeid med
sikte på salg av eiendommen.
Repr. Kjelland Larsen (AP) fremmet utsettelsesforslag:

Behandling av saken utsettes og behandles i første møte i formannskap etter nyttår.

Votering:
Utsettelsesforslaget vedtatt med 4 stemmer mot 3 stemmer (H).

Vedtak:
Behandling av saken utsettes og behandles i første møte i formannskap etter nyttår.

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.01.2014
Behandling:
Orientering ved økonomisjef Ståle Øverland i forkant av behandlingen.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Alternativ 1:
1. Det arbeides ikke videre med utbygging av ny fiskerihavn på Langenes.
2. Det settes i gang et arbeid med sikte på salg av eiendommen.
Alternativ 2:
1. Kommunen bygger ut på Langenes i tråd med skissert forslag under forutsetning av at det er
tilstrekkelig etterspørsel ved en pris på 2 860 kroner (alternativ 2 i saksframlegget), og at brukerne
gir tilstrekkelige garantier for leie i minimum fem år.
2. Hvis det ikke oppnås garantier for utleie i tråd med konklusjonspunkt 1 settes det i gang et arbeid med
sikte på salg av eiendommen.
Repr. Berge (V) fremmet fellesforslag på vegne av KRF, AP og Venstre:
Alternativ til punkt 1 i rådmannens alternativ 2:
1. Kommunen bygger ut på Langenes i tråd med skissert forslag fra fiskerne (datert 8/1-1). Dette med en
pris på 1600 kr, og at brukerne gir tilstrekkelige garantier for leie i minimum fem år.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Rådmannens alternativ 1 fikk ingen stemmer
 Punkt 1 i rådmannens alternativ 2 satt opp mot KRF, AP og Venstre sitt alternativ til punkt 1 i
rådmannens alternativ 2. Rådmannens forslag vedtatt med 4 stemmer (H) mot 3 stemmer (KRF, V og
AP).
 Punkt 2 i rådmannens alternativ vedtatt med 4 stemmer (H) mot 3 stemmer (KRF, V og AP).

Innstilling til kommunestyret:
1. Kommunen bygger ut på Langenes i tråd med skissert forslag under forutsetning av at det er
tilstrekkelig etterspørsel ved en pris på 2 860 kroner (alternativ 2 i saksframlegget), og at
brukerne gir tilstrekkelige garantier for leie i minimum fem år.
2. Hvis det ikke oppnås garantier for utleie i tråd med konklusjonspunkt 1 settes det i gang et
arbeid med sikte på salg av eiendommen.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.01.2014

Behandling:
Før interpellasjoner og behandling av saker ble saken etter forslag fra ordfører Severinsen (H), enstemmig
bestemt utsatt.

PS 4/14 E39 Døle bru - Livold - høringsuttalelse planprogram
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune gir følgende høringsuttalelse til planprogrammet for ny E39 på strekningen Døle
bru – Livold:
 Søgne kommune vil allerede nå signalisere at for planlegging videre østover, må Lindelia
betraktes som et fikspunkt. En vil da kunne gå rett på reguleringsplan Lindelia - Døle bro.
Dette av hensyn til å sikre muligheten til rask forsering av etappen Lindelia - Døle bro
(strekningen forbi Trysfjorden), og for å sikre helhetlig planlegging av E39 fra Kristiansand
til Stavanger.

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.01.2014
Behandling:
Orientering ved rådmann Holum i forkant av behandlingen
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune gir følgende høringsuttalelse til planprogrammet for ny E39 på strekningen Døle bru –
Livold:
 Søgne kommune vil allerede nå signalisere at for planlegging videre østover, må Lindelia betraktes
som et fikspunkt. En vil da kunne gå rett på reguleringsplan Lindelia - Døle bro. Dette av hensyn til å
sikre muligheten til rask forsering av etappen Lindelia - Døle bro (strekningen forbi Trysfjorden), og
for å sikre helhetlig planlegging av E39 fra Kristiansand til Stavanger.
Repr. Kjelland Larsen (AP) fremmet fellesforslag på vegne av AP og Venstre:
Søgne kommune synes planprogrammet for ny E 39 på strekningen Døle bru-Livold er akseptabelt.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Rådmannens forlag til vedtak vedtatt med 5 stemmer (H, KRF) mot 2 stemmer (AP, V).
 Fellesforslaget fra AP og Venstre ble dermed ikke votert over.

Innstilling:
Søgne kommune gir følgende høringsuttalelse til planprogrammet for ny E39 på strekningen Døle bru –
Livold:
 Søgne kommune vil allerede nå signalisere at for planlegging videre østover, må Lindelia
betraktes som et fikspunkt. En vil da kunne gå rett på reguleringsplan Lindelia - Døle bro.
Dette av hensyn til å sikre muligheten til rask forsering av etappen Lindelia - Døle bro
(strekningen forbi Trysfjorden), og for å sikre helhetlig planlegging av E39 fra Kristiansand til
Stavanger.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.01.2014

Behandling:
Rådmannen redegjorde for de habilitetsvurderinger som er blitt foretatt som av ansatte og folkevalgte med
eiendommer i plan for trasèvalg for E-39 gjennom Søgne. Dette er en kommuneplan som berører store deler
av kommunen og de ansatte og folkevalgte dette gjelder er vurdert som habile.
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
Søgne kommune gir følgende høringsuttalelse til planprogrammet for ny E39 på strekningen Døle bru –
Livold:
 Søgne kommune vil allerede nå signalisere at for planlegging videre østover, må Lindelia betraktes
som et fikspunkt. En vil da kunne gå rett på reguleringsplan Lindelia - Døle bro. Dette av hensyn til å
sikre muligheten til rask forsering av etappen Lindelia - Døle bro (strekningen forbi Trysfjorden), og
for å sikre helhetlig planlegging av E39 fra Kristiansand til Stavanger.
Repr. Kjelland Larsen (AP) fremmet fellesforslag på vegne av AP og Venstre likelydende forslag fremmet i
formannskapet, 22.01.14:
Søgne kommune synes planprogrammet for ny E 39 på strekningen Døle bru-Livold er akseptabelt.

Votering:
Formannskapets innstilling satt opp mot AP og Venstre sitt fellesforslag. Vedtatt med 17 stemmer (H, FRP,
KRF) mot 10 stemmer (AP, V, SV, SP).

Vedtak:
Søgne kommune gir følgende høringsuttalelse til planprogrammet for ny E39 på strekningen Døle bru –
Livold:
 Søgne kommune vil allerede nå signalisere at for planlegging videre østover, må Lindelia
betraktes som et fikspunkt. En vil da kunne gå rett på reguleringsplan Lindelia - Døle bro.
Dette av hensyn til å sikre muligheten til rask forsering av etappen Lindelia - Døle bro
(strekningen forbi Trysfjorden), og for å sikre helhetlig planlegging av E39 fra Kristiansand til
Stavanger.

PS 5/14 Mindre endring av reguleringsplan for Tangvall sentrum og
reguleringsplan for rådhusområdet
Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd jf. § 12-12 vedtas forslag til mindre
endringer av bestemmelser (vedlegg 3) for reguleringsplan for Tangvall sentrum og reguleringsplan
for rådhusområdet.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 29.01.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd jf. § 12-12 vedtas forslag til mindre endringer av
bestemmelser (vedlegg 3) for reguleringsplan for Tangvall sentrum og reguleringsplan for rådhusområdet.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.01.2014
Behandling:
Møteprotokoll fra møte plan- og miljøutvalget, 29.01.14 utdelt i møtet.
Plan- og miljøutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd jf. § 12-12 vedtas forslag til mindre
endringer av bestemmelser (vedlegg 3) for reguleringsplan for Tangvall sentrum og reguleringsplan for
rådhusområdet.

PS 6/14 Revidering av retningslinjer for kulturmidler og forslag til retningslinjer
for tildeling av investeringsmidler
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannen støtter forslaget til retningslinjer for tildeling av kulturmidler og investeringsmidler.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 15.1.2014
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Rådmannen fremmet tilleggsforslag. Gjelder vedlegget «Retningslinjer for tildeling av kulturmidler i Søgne
kommune». Rådmannen fremmet forslag om tillegg til punkt 2: «Utgifter til kommunale gebyr vil være
inkludert i tildelt beløp.»
Rådmannen fremmet tilleggsforslag. Gjelder punkt 1 i «Retningslinjer for tildeling av kulturmidler i Søgne
kommune»: «Kulturstrategi for Søgne kommune ligger til grunn for den kulturpolitikken og de føringer som
er gjeldende.» Kulepunkt to under punkt tre strykes.
Christian Eikeland, FrP, fremmet tilleggsforslag: «Tjenesteutvalget viser til kommunestyrets budsjettvedtak
for Økonomiplan 2014 – 2017. Enhetens reduksjon på kr. 100 000,- i kulturmidler, skal ikke ramme lag og
organisasjoner hvor barn og ungdom deltar.»
Janette Kleivset, KrF, fremmet forslag: «Retningslinjer for tildeling av kulturmidler i Søgne kommune
vedtas med følgende endringer: 3. Hva prioriteres: Kulepunkt fire: «som er rent forkynnende» strykes fra
retningslinjene.»

Votering:
Rådmannens to tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
Janette Kleivset, KrF, sitt forslag falt med fire, Ngadhenjim, H, Kleivsett, Krf, og Daland og Eikeland, FrP,
mot sju stemmer, Kjær, SV, Gray og Scherpf, AP, Bakken, Lohne og Andresen H, og Try, SP.
Christian Eikeland, FrP, sitt forslag falt med to, Daland og Eikeland, FrP, mot ni stemmer, Kleivset, KrF,
Kjær, SV, Gray og Scherpf, AP, Bakken, Lohne, Ngadhenjim og Andresen H, og Try, SP
Rådmannens forslag med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Tjenesteutvalget støtter forslaget til retningslinjer for tildeling av kulturmidler og
investeringsmidler med de vedtatte endringer.

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.01.2014
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
Tjenesteutvalget støtter forslaget til retningslinjer for tildeling av kulturmidler og investeringsmidler med de
vedtatte endringer
Vedtatte endringer i tjenesteutvalget:
Vedlegget «Retningslinjer for tildeling av kulturmidler i Søgne kommune». Vedtatt tillegg til punkt 2:
«Utgifter til kommunale gebyr vil være inkludert i tildelt beløp.»
Punkt 1 i «Retningslinjer for tildeling av kulturmidler i Søgne kommune»: «Kulturstrategi for Søgne kommune
ligger til grunn for den kulturpolitikken og de føringer som er gjeldende.» Kulepunkt to under punkt tre
strykes.
Repr. Kleivset (KRF) fremmet forslag:
Retningslinjer for tildeling av kulturmidler i Søgne kommune vedtas med følgende endringer: 3. Hva
prioriteres: Kulepunkt fire: «som er rent forkynnende» strykes fra retningslinjene.»

Votering
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 KRF sitt forslag vedtatt med 4 stemmer (H (2 – Andresen og Andersen, V, KRF) mot 3
stemmer (H (2-strandvik og Ribe), AP)
 Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt
Innstilling:
Formannskapet støtter forslaget til retningslinjer for tildeling av kulturmidler og investeringsmidler med de
vedtatte endringer
Vedtatte endringer i tjenesteutvalget:
Vedlegget «Retningslinjer for tildeling av kulturmidler i Søgne kommune». Vedtatt tillegg til punkt 2:
«Utgifter til kommunale gebyr vil være inkludert i tildelt beløp.»
Punkt 1 i «Retningslinjer for tildeling av kulturmidler i Søgne kommune»: «Kulturstrategi for Søgne kommune
ligger til grunn for den kulturpolitikken og de føringer som er gjeldende.» Kulepunkt to under punkt tre
strykes.
Vedtatte endringer i formannskapet:
Retningslinjer for tildeling av kulturmidler i Søgne kommune vedtas med følgende endringer: 3. Hva
prioriteres: Kulepunkt fire: «som er rent forkynnende» strykes fra retningslinjene.»

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.01.2014

Behandling:
Repr. Haugland (AP) stilte spørsmål ved sin habilitet, da han jobber med saker som blir omfattet av de
reviderte retningslinjene. Representanten fratrådte møtet under habilitetsvurderingen, og ble enstemmig
vurdert som habil. Repr. Haugland (AP) tiltrådte møtet.
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
Formannskapet støtter forslaget til retningslinjer for tildeling av kulturmidler og investeringsmidler med de
vedtatte endringer
Vedtatte endringer i tjenesteutvalget:
Vedlegget «Retningslinjer for tildeling av kulturmidler i Søgne kommune». Vedtatt tillegg til punkt 2:
«Utgifter til kommunale gebyr vil være inkludert i tildelt beløp.»
Punkt 1 i «Retningslinjer for tildeling av kulturmidler i Søgne kommune»: «Kulturstrategi for Søgne kommune
ligger til grunn for den kulturpolitikken og de føringer som er gjeldende.» Kulepunkt to under punkt tre
strykes.
Vedtatte endringer i formannskapet:
Retningslinjer for tildeling av kulturmidler i Søgne kommune vedtas med følgende endringer: 3. Hva
prioriteres: Kulepunkt fire: «som er rent forkynnende» strykes fra retningslinjene.»
Repr. Bakke (AP) fremmet utsettelsesforslag:
Saken utsettes og sendes på høring i Søgne idrettsråd og andre aktuelle organisasjoner

Votering:
Utsettelsesforslaget falt med 10 stemmer (AP, V,SP, KRF (1-Elle) mot 17 stemmer (H, FRP, KRF (2))
Repr. Eikeland (FRP) fremmet forslag:
Kommunestyret vedtar følgende endringer i forhold til formannskapets innstilling:
1. Punkt 1 i «Retningslinjer for tildeling av kulturmidler i Søgne kommune»: «Kulturstrategi for Søgne
kommune som vedtas senere i 2014 skal være et utgangspunkt for den overordnede kultursatsningen i
Søgne, men skal ikke være avgjørende for hvem som skal tildeles kulturmidler
2. Tilleggsforslag: Kommunestyret viser til kommunestyrets budsjettvedtak for Økonomiplan 2014 –
2017. Enhetens reduksjon på kr. 100 000,- i kulturmidler, skal ikke ramme lag og organisasjoner
hvor barn og ungdom, eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne deltar.
Repr. Egeli (AP) fremmet forslag:
Retningslinjer for tildeling av kulturmidler og investeringsmidler evalueres i 2016
Repr. Bakke (AP) fremmet forslag:
a) Søknader om kommunale midler til realisering og vedlikehold av organisasjonseide bygg behandles
enkeltvis og evt. Kommunale tilskudd bevilges vanligvis i den årlige behandlingen av økonomiplanen
b) Setningen «utgifter til kommunale gebyr vil være inkludert i tildelt beløp» endres til: «utgifter til alle
offentlige gebyrer vil være vurdert i tildelt beløp» og flyttes til ordningen «Retningslinjer for tildeling
av støtte til realisering og vedlikehold av kulturarenaer og anlegg i Søgne kommune»
c) Søknadsfristen i pkt. 3 i ordningen «Retningslinjer for tildeling av støtte til realisering og vedlikehold
av kulturarenaer og anlegg i Søgne kommune» endres til 1. mai.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:








Følgende punkt i formannskapets innstilling: Retningslinjer for tildeling av kulturmidler i Søgne
kommune vedtas med følgende endringer: 3. Hva prioriteres: Kulepunkt fire: «som er rent
forkynnende» strykes fra retningslinjene. Punktet falt med 18 stemmer (V, AP (5), SV, SP, H (9)) mot
9 stemmer (FRP, KRF, AP (1-Bakke), H (1-Severinsen)
Formannskapets innstilling (unntatt forrige punkt) satt opp mot FRP sitt forslag, punkt 1. FRP sitt
forslag, punkt 1 falt med 7 stemmer (FRP og KRF) mot 20 stemmer (AP, V, H, SP, SV)
AP sitt tilleggsforslag punkta a-c, fremmet av repr. Bakke. Punkt a) falt med 8 stemmer (AP, V) mot
19 stemmer (H, FRP, KRF, SV, SP). Punkt b) og c) falt med 9 stemmer (AP, V, SV) mot 18 stemmer
(H, FRP, KRF, SP).
FRP sitt tilleggsforslag (punkt 2 i forlaget) falt med 4 stemmer (FRP) mot 23 stemmer (H, KRF, AP,
V, SV, SP).
AP sitt tilleggsforslag fremmet av repr. Egeli enstemmig vedtatt.

Vedtak:


Formannskapet støtter forslaget til retningslinjer for tildeling av kulturmidler og investeringsmidler
med de vedtatte endringer.
Vedtatte endringer
Vedlegget «Retningslinjer for tildeling av kulturmidler i Søgne kommune». Vedtatt tillegg til punkt 2:
«Utgifter til kommunale gebyr vil være inkludert i tildelt beløp.»
Punkt 1 i «Retningslinjer for tildeling av kulturmidler i Søgne kommune»: «Kulturstrategi for Søgne
kommune ligger til grunn for den kulturpolitikken og de føringer som er gjeldende.» Kulepunkt to
under punkt tre strykes.



Retningslinjer for tildeling av kulturmidler og investeringsmidler evalueres i 2016.

PS 7/14 Agdermodellen for likestilling og opprettelse av likestillingsutvalg i
Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Administrasjonsutvalget får ansvar for likestillingssaker og vil fungere som
likestillingsutvalg i Søgne kommune fra 01.02.14.
2. Kommunen henstiller til de politiske partiene å prioritere tiltak for økt likestilling i
forbindelse med valg av nye kommunestyrer og politiske lederverv 2015

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 14.01.2014
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
1. Administrasjonsutvalget får ansvar for likestillingssaker og vil fungere som likestillingsutvalg i Søgne
kommune fra 01.02.14.
2. Kommunen henstiller til de politiske partiene å prioritere tiltak for økt likestilling i forbindelse med
valg av nye kommunestyrer og politiske lederverv 2015
Repr. Andresen (H) fremmet forslag:
Saken oversendes formannskapet for videre forføyning. Hva angår likestillingsspørsmål innen kommunens
organisasjon behandles slike saker av administrasjonsutvalget.

Votering:
Høyres forslag til vedtak enstemmig vedtak. Rådmannens forslag ble dermed ikke votert over.

Vedtak:
Saken oversendes formannskapet for videre forføyning. Hva angår likestillingsspørsmål innen
kommunens organisasjon behandles slike saker av administrasjonsutvalget.

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.01.2014
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
1. Administrasjonsutvalget får ansvar for likestillingssaker og vil fungere som likestillingsutvalg i Søgne
kommune fra 01.02.14.
2. Kommunen henstiller til de politiske partiene å prioritere tiltak for økt likestilling i forbindelse med
valg av nye kommunestyrer og politiske lederverv 2015
Administrasjonsutvalget fattet i møtet, 24.01.14 følgende vedtak i saken.
Saken oversendes formannskapet for videre forføyning. Hva angår likestillingsspørsmål innen kommunens
organisasjon behandles slike saker av administrasjonsutvalget.
Fung. ordfører Andresen (H) fremmet nytt punkt
Valgnemnda skifter navn til valgnemnd og likestillings utvalg fra 01.02.14
Hva angår likestillingsspørsmål innen kommunens organisasjon behandles slike saker av
administrasjonsutvalget.

Votering:
Høyres forslag enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag ble ikke votert over.

Vedtak:
Valgnemnda skifter navn til valgnemnd og likestillings utvalg fra 01.02.14
Hva angår likestillingsspørsmål innen kommunens organisasjon behandles slike saker av
administrasjonsutvalget.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.01.2014
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Valgnemnda skifter navn til valgnemnd og likestillings utvalg fra 01.02.14
Hva angår likestillingsspørsmål innen kommunens organisasjon behandles slike saker av
administrasjonsutvalget.

PS 8/14 Klage over vedtak om ekspropriasjon for gjennomføring av
reguleringsplan for strandsti på Ytre Åros
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret viser til klage av 07.01.2014 fra adv. Jacob Bakka på vegne av Kaj
Vigeland over vedtak om ekspropriasjon av rettighet til å anlegge sti med tilhørende
anlegg over GB 20/26 i Søgne i henhold til vedtatt reguleringsplan for Strandsti Ytre
Åros.
Kommunestyret kan ikke se at det fremkommer opplysninger i klagen som gir grunn
for å endre det påklagede vedtaket. Kommunestyret opprettholder sitt vedtak i sak K90/13 om ekspropriasjon. Saken sendes Fylkesmannen i Vest-Agder for endelig
avgjørelse.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.01.2014
Behandling:
Kopi av brev fra Fylkesmann av 22.01.14 til Advokatfirma Tofte – Fylkesmannens behandling av søknad om
samtykke til forhåndstiltredelse ved ekspropriasjon for gjennomføring av strandsti på Ytre Åros lagt på bordet
i møtet
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret viser til klage av 07.01.2014 fra adv. Jacob Bakka på vegne av Kaj Vigeland over vedtak om
ekspropriasjon av rettighet til å anlegge sti med tilhørende anlegg over GB 20/26 i Søgne i henhold til vedtatt
reguleringsplan for Strandsti Ytre Åros.
Kommunestyret kan ikke se at det fremkommer opplysninger i klagen som gir grunn for å endre det påklagede
vedtaket. Kommunestyret opprettholder sitt vedtak i sak K-90/13 om ekspropriasjon. Saken sendes
Fylkesmannen i Vest-Agder for endelig avgjørelse.
Repr. Terkelsen fremmet forslag:
1. Klage fra Kaj Vigeland tas til følge.
2. Søgne kommunestyre vil ikke ekspropriere del av eiendom GB 20/26 for endret standsti-trase på Åros
Votering
Rådmannens forslag til vedtak satt opp FRP sitt forslag. Rådmannen forslag vedtatt med 24 stemmer (H, AP,
V, KRF, SV). mot 5 stemmer (FRP, SP)

Vedtak:
Kommunestyret viser til klage av 07.01.2014 fra adv. Jacob Bakka på vegne av Kaj Vigeland over
vedtak om ekspropriasjon av rettighet til å anlegge sti med tilhørende anlegg over GB 20/26 i Søgne i
henhold til vedtatt reguleringsplan for Strandsti Ytre Åros.
Kommunestyret kan ikke se at det fremkommer opplysninger i klagen som gir grunn for å endre det
påklagede vedtaket. Kommunestyret opprettholder sitt vedtak i sak K-90/13 om ekspropriasjon.
Saken sendes Fylkesmannen i Vest-Agder for endelig avgjørelse.

