SØGNE
KOMMUNE
Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Kommunestyret
Kommunestyresalen - Søgne rådhus
27.03.2014
17:30

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Solveig Kjelland Larsen
Medlem
Anniken Gray
Medlem
Paul Magne Lunde
Medlem
Aslaug Bakke
Medlem
Asle Holmen
Medlem
Jack Andersen
Medlem
Egel Terkelsen
Medlem
Bernt Ludvig Daland
Medlem
Christian Eikeland
Medlem
Roy Fardal
Medlem
Helge Andresen
Varaordfører
Tom Løchen
Medlem
Åse R. Severinsen
Ordfører
Oscar Lohne
Medlem
Anne May Ribe
Medlem
Anne Caroline Bakken
Medlem
Thorbjørn Erik Langeland
Medlem
Karl Wilhelm Strandvik
Medlem
Torfinn Kleivset
Medlem
Allen Elle
Medlem
Jørund Try
Medlem
Per Kjær
Medlem
Arild Ernst Berge
Medlem
Tone Pettersen
Medlem

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

Forfall faste medlemmer:
Navn
Bjørn Egeli
Grethe Jakobsen Alver
Janette Kleivset

Funksjon
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
AP
H
KRF

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Harald Rafoss
Øyvind Lorentsen
Torunn Verdal

Møtte for
Bjørn Egeli
Grethe Jakobsen Alver
Janette Kleivset

Representerer
AP
H
KRF

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kim Høyer Holum
Liv Landaas
Gustav Skretting
Torkjell Tofte
Camilla Erland Aarnes

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

Leder av Søgne barne- og ungdomsråd, Ole Petter Sløgedal, som har talerett i kommunestyret, var til
stede under møtet.
Av 27 representanter var 27 til stede inkludert møtende vararepresentanter. Møtet ble annonsert i
Fædrelandsvennen 24.03.14. Sakskartet datert 20.03.14, omfattet PS 16- 23/14. Ingen merknader til
innkalling eller sakskart.
Dokumenter lagt på bordet i møtet:
Informasjonsbrev og brosjyre fra Agder Energi angående EUs vanndirektiv.
Endringer i rekkefølge for behandling av saker
PS 19/14 behandlet etter PS 23/14.
Inhabilitet
PS 21/14 Reguleringsplan for utvidelse av Linnegrøvan næringsområde – vedtak av plan:
 Repr. Berge (V) erklært inhabil. Repr. Petter Hellum (V) møtte for representanten
 Repr. Try (SP) erklært inhabil. Repr. Bjarne Bentsen Lieng (SP) møtte for representanten
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

Saksnr

Innhold
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Kontrollrapport 2013 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Søgne
kommune
Habilitetsvurdering - kan man "snakke" seg inhabil
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ungdomsundersøkelsen
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Forslag til vedtektsendring - kommunal kontantstøtte i Søgne
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PS 21/14

Reguleringsplan for utvidelse av Linnegrøvan næringsområde - vedtak
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av plan
PS 22/14

Klagebehandling- reguleringsplan for gang- og sykkelvei Ormelia
Lohnelier

PS 23/14

Ny sekretariatsordning for kontrollutvalget

PS 16/14 Godkjenning av protokoll fra møte 27.02.14
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 27.02.14.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.03.2014
Behandling:
Ingen merknader

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 27.02.14.

PS 17/14 Referatsaker 27.03.14
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.03.2014
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

RS 5/14 Kontrollrapport 2013 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Søgne
kommune 2006/533
RS 6/14 Habilitetsvurdering - kan man "snakke" seg inhabil 2014/1374
PS 18/14 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013
Rådmannens forslag til vedtak:
Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013 tas til etterretning.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 12.3.2014
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til innstilling.
Ingen merknader.
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013 tas til etterretning.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.03.2014
Behandling:
Kommentarer fra Søgne barne- og ungdomsråd (SBUR) ettersendt til kommunestyrets medlemmer 24.03.14
Presentasjon av tilstandsrapporten ved skolefaglig rådgiver, Tor Johan Haugland i forkant av behandlingen.
Christian Eikeland (FRP) fremmet oversendelsesforslag til administrasjonen:
Når Ped.planen revideres ber kommunestyret om en vurdering om at fremtidens tilstandsrapport skal måle
progresjon fra 5-10 trinn.
Votering
 Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
 FRP sitt oversendelsesforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2013 tas til etterretning.
Oversendelsesforslag
Når Ped.planen revideres ber kommunestyret om en vurdering om at fremtidens tilstandsrapport skal
måle progresjon fra 5-10 trinn.

PS 19/14 Vurdering av det forebyggende arbeidet i lys av ungdomsundersøkelsen
Rådmannens forslag til vedtak:
Tjenesteutvalget innstiller til kommunestyret:
Kommunestyret slutter seg til anbefalingene fra arbeidsgruppa.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 12.3.2014
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til innstilling.
Ingen merknader.

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Tjenesteutvalget innstiller til kommunestyret:
Kommunestyret slutter seg til anbefalingene fra arbeidsgruppa.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.03.2014
Behandling:
Kommentarer fra Søgne barne- og ungdomsråd (SBUR) ettersendt til kommunestyrets medlemmer 24.03.14
Presentasjon ved helsesøster Olaug Kittelsen i forkant av behandlingen.
Repr. Bakken (H) ba om å få vurdert sin habilitet, da en mindre del av hennes stilling ved Tinntjønn skole er
knyttet til MOT. Representanten fratrådte møtet under habilitetsvurderingen. Et enstemmig kommunestyre
vurderte representanten som habil, og representanten tiltrådte møtet.
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret slutter seg til anbefalingene fra arbeidsgruppa.

PS 20/14 Forslag til vedtektsendring - kommunal kontantstøtte i Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Vedtektene for kontantstøtte endres slik:
Pkt.7. Kommunal kontantstøtte størrelse
Kommunal kontantstøtte ytes med beløp fastsatt av kommunestyret. Denne sats er satt til 4000
kroner som en permanent ordning fra 20.06.2013.
Pkt. 8. Søknad
Foreldre har selv ansvar for å søke kommunal kontantstøtte. Kommunal kontantstøtte ytes fra og
med den måneden søknad er mottatt i kommunen, forutsatt at vilkårene for kommunal kontantstøtte
er til stede.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 12.2.2014
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til innstilling.
Bernt Ludvig Daland, Frp, fremmet tilleggsforslag på vegne av Frp og Sp: «Tillegg til pkt. 8. Søknad: Som
mottatt søknadsdato i kommunen regnes også dokumentert poststemplingsdato, eventuelt dato for sendt epost, for forsendelse av søknader til kommunen om kommunal kontantstøtte.»

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Dalands tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Tjenesteutvalget innstiller følgende:
Vedtektene for kontantstøtte endres slik:
Pkt.7. Kommunal kontantstøtte størrelse
Kommunal kontantstøtte ytes med beløp fastsatt av kommunestyret. Denne sats er satt til 4000 kroner som en
permanent ordning fra 20.06.2013.
Pkt. 8. Søknad
Foreldre har selv ansvar for å søke kommunal kontantstøtte. Kommunal kontantstøtte ytes fra og med den
måneden søknad er mottatt i kommunen, forutsatt at vilkårene for kommunal kontantstøtte er til stede. Som
mottatt søknadsdato i kommunen regnes også dokumentert poststemplingsdato, eventuelt dato for sendt epost, for forsendelse av søknader til kommunen om kommunal kontantstøtte.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.03.2014
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalget innstilling, likelydende rådmannens forslag med tillegg fremmet av FRP
i tjenesteutvalget (i kursiv):
Vedtektene for kontantstøtte endres slik:
Pkt.7. Kommunal kontantstøtte størrelse
Kommunal kontantstøtte ytes med beløp fastsatt av kommunestyret. Denne sats er satt til 4000 kroner som en
permanent ordning fra 20.06.2013.
Pkt. 8. Søknad
Foreldre har selv ansvar for å søke kommunal kontantstøtte. Kommunal kontantstøtte ytes fra og med den
måneden søknad er mottatt i kommunen, forutsatt at vilkårene for kommunal kontantstøtte er til stede. Som
mottatt søknadsdato i kommunen regnes også dokumentert poststemplingsdato, eventuelt dato for sendt epost, for forsendelse av søknader til kommunen om kommunal kontantstøtte.
Repr. Andresen (H) fremmet tilleggsforslag:
Administrasjonen finner en løsning på problematikken fremkommet i møtet.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Rådmannens forslag enstemmig vedtatt
 Høyres sitt tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
 FRP sitt tilleggsforslag fra tjenesteutvalget ble dermed ikke votert over

Vedtak:
Vedtektene for kontantstøtte endres slik:
Pkt.7. Kommunal kontantstøtte størrelse
Kommunal kontantstøtte ytes med beløp fastsatt av kommunestyret. Denne sats er satt til 4000 kroner
som en permanent ordning fra 20.06.2013.
Pkt. 8. Søknad

Foreldre har selv ansvar for å søke kommunal kontantstøtte. Kommunal kontantstøtte ytes fra og med
den måneden søknad er mottatt i kommunen, forutsatt at vilkårene for kommunal kontantstøtte er til
stede.
Administrasjonen finner en løsning på problematikken fremkommet i møtet.

PS 21/14 Reguleringsplan for utvidelse av Linnegrøvan næringsområde - vedtak
av plan
Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
1. Søgne kommune vedtar Områderegulering for Linnegrøvan næringsområde, jf. pbl § 12-12.
2. Reguleringsplanen for Linnegrøvan industriområde, plan 1018-19790615, vedtatt
15.06.1979, oppheves.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 26.03.2014
Behandling:
Repr. Gray (AP) stilte spørsmål om planen burde ha vært behandlet i Rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne. Enhetsleder Austgard: planen har blitt sendt til rådet som høringsinstans
Repr. Daland (FRP) stilte spørsmål med sin habilitet da han leier lokaler i området. Representanten fratrådte
møtet under habilitetsvurderingen. Representanten ble enstemmig vurdert som habil, og tiltrådte møtet.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
3. Søgne kommune vedtar Områderegulering for Linnegrøvan næringsområde, jf. pbl § 12-12.
4. Reguleringsplanen for Linnegrøvan industriområde, plan 1018-19790615, vedtatt 15.06.1979,
oppheves.
Repr. Ribe (H) fremmet utsettelsesforslag:
Høyre ber om å få utsatt saken med bakgrunn i å utrede undergang der hvor gan- og sykkelvei krysser veien
øst for ny rundkjøring.
Årsaken er for å trygge mye trafikanter og få en mer fremtidsrettet og god løsning.

Votering:
Høyre sitt utsettelsesforslag falt med 3 (H) stemmer mot 6 stemmer (FRP, KRF, AP, V)
Repr. Lunde (AP) fremmet forslag:
Søgne kommune vedtar ikke Områderegulering for Linnegrøvan næringsområde, jf. pbl § 12-12.
Repr. Daland (FRP) fremmet endringsforslag til reguleringsbestemmelsene § 2.5:
§ 2.5 Forretning/kontor/industri
Maksimal høyde på bebyggelsen er 13 meter over ferdig planert terreng. Heisoppbygg og
tekniske innretninger kan være opp til 2,0 meter over maksimal høyde. Maks BYA 70 %. I
Linnegrøvan næringsområde kan det etableres virksomhet for plasskrevende
varegrupper og for møbler, hvitevarer og bygningsartikler. Servicebedrifter og virksomheter som driver
dagligvarehandel tillates ikke i området. Det tillates bygging av vanntett kjelleretasje for parkering og boder.

Krav til parkering:
Forretning: 1 parkeringsplass for kunder per 50 m2 salgsflate og 1 parkeringsplass for
ansatte per 100 m2 gulvflate.
Kontorer: 1 parkeringsplass per 20 m2 netto kontorflate.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Rådmannens forslag til vedtak satt opp mot AP sitt forslag til vedtak. Rådmannens forslag til vedtak
vedtatt med 6 stemmer (H, FRP, KRF) mot 3 stemmer (AP, V)
 FRP sitt endringsforslag til reguleringsbestemmelsene § 2.5 enstemmig vedtatt.
Plan- og miljøutvalget har følgende enstemmig tillegg til innstillingen.
Plan- og miljøutvalget mener at Linnegrøvan utvikles i den retning området har i dag

Innstilling:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
1. Søgne kommune vedtar Områderegulering for Linnegrøvan næringsområde, jf. pbl § 12-12.
2. Reguleringsplanen for Linnegrøvan industriområde, plan 1018-19790615, vedtatt 15.06.1979,
oppheves.
Plan- og miljøutvalget mener at Linnegrøvan utvikles i den retning området har i dag
Endring til reguleringsbestemmelsene § 2.5:
§ 2.5 Forretning/kontor/industri
Maksimal høyde på bebyggelsen er 13 meter over ferdig planert terreng. Heisoppbygg og
tekniske innretninger kan være opp til 2,0 meter over maksimal høyde. Maks BYA 70 %. I
Linnegrøvan næringsområde kan det etableres virksomhet for plasskrevende
varegrupper og for møbler, hvitevarer og bygningsartikler. Servicebedrifter og virksomheter som driver
dagligvarehandel tillates ikke i området. Det tillates bygging av vanntett kjelleretasje for parkering og boder.
Krav til parkering:
Forretning: 1 parkeringsplass for kunder per 50 m2 salgsflate og 1 parkeringsplass for
ansatte per 100 m2 gulvflate.
Kontorer: 1 parkeringsplass per 20 m2 netto kontorflate.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.03.2014
Behandling:
Repr. Berge (V) stilte spørsmål ved sin habilitet, da han leier og driver aktivitet i området. Representanten
fratrådte møtet under habilitetsvurderingen. Et enstemmig kommunestyre vurderte representanten som
inhabil. Repr. Petter Hellum (V) møtte for repr. Berge (V).
Repr. Try (SP) stilte spørsmål ved sin habilitet, da en del av området eies av kona til avdøde bror.
Representanten fratrådte møtet under habilitetsvurderingen. 26 representanter til stede ved
habilitetsvurderingen. Representanten ble erklært inhabil med 25 stemmer mot 1 stemme (KRF-Verdal). Repr.
Bjarne Bentsen Lieng (SP) møtte for repr. Try (SP).
Repr. Daland (FRP) stilte spørsmål med sin habilitet da han leier lokaler i området. Representanten fratrådte
møtet under habilitetsvurderingen. Representanten ble enstemmig vurdert som habil, og tiltrådte møtet.
Til behandling forelå plan- og miljøutvalgets innstilling:

Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
1. Søgne kommune vedtar Områderegulering for Linnegrøvan næringsområde, jf. pbl § 12-12.
2. Reguleringsplanen for Linnegrøvan industriområde, plan 1018-19790615, vedtatt 15.06.1979,
oppheves.
Plan- og miljøutvalget mener at Linnegrøvan utvikles i den retning området har i dag
Endring til reguleringsbestemmelsene § 2.5:
§ 2.5 Forretning/kontor/industri
Maksimal høyde på bebyggelsen er 13 meter over ferdig planert terreng. Heisoppbygg og
tekniske innretninger kan være opp til 2,0 meter over maksimal høyde. Maks BYA 70 %. I
Linnegrøvan næringsområde kan det etableres virksomhet for plasskrevende
varegrupper og for møbler, hvitevarer og bygningsartikler. Servicebedrifter og virksomheter som driver
dagligvarehandel tillates ikke i området. Det tillates bygging av vanntett kjelleretasje for parkering og boder.
Krav til parkering:
Forretning: 1 parkeringsplass for kunder per 50 m2 salgsflate og 1 parkeringsplass for
ansatte per 100 m2 gulvflate.
Kontorer: 1 parkeringsplass per 20 m2 netto kontorflate.
Repr. Andresen (H) fremmet utsettelsesforslag:
Under forutsetning av at gang og sykkelsti ved Linnegrøvan løses ved undergang kan kommunestyret gi sin
tilslutning til områdereguleringsplane for Linnegrøvan, datert/revidert sist 17.03.14
Votering:
 Høyres sitt utsettelsesforslag falt med 13 (H, KRF(1-Verdal), V(1-Hellum) mot 14 stemmer (KRF (2),
V(1), AP, SV, SP, FRP)
Repr. Try (SV) fremmet fellesforslag på vegne SV, AP, SP og V:
Søgne kommune er satt til å forvalte jorden og det biologiske mangfoldet i Søgne i henhold til sentrale
føringer.
Det er ikke framlagt vektige nok argumenter for å nedbygge viktig jordbruks areal (B4 og B5).
Søgne kommune vedtar ikke Områderegulering for Linnegrøvan næringsområde, jf. pbl § 12-12.
Repr. Andresen (H) ba om at følgende protokollføres:
Høyres gruppe forutsetter at når Statens Vegvesen skal behandle saken hva angår rundkjøring samt sykkelog gangsti, skal den realiseres ved anleggelse av undergang (vei ned til Linnegrøvan).

Votering:
Plan- og miljøutvalgets innstilling satt opp mot fellesforslaget fra SV, AP, SP og V. Plan- og miljøutvalgets
innstilling vedtatt med 17 (H, KRF, FRP) mot 10 (AP, SV, SP og V) stemmer

Vedtak:
1. Søgne kommune vedtar Områderegulering for Linnegrøvan næringsområde, jf. pbl § 12-12.
2. Reguleringsplanen for Linnegrøvan industriområde, plan 1018-19790615, vedtatt 15.06.1979,
oppheves.
Søgne kommunestyre mener at Linnegrøvan utvikles i den retning området har i dag
Endring til reguleringsbestemmelsene § 2.5:
§ 2.5 Forretning/kontor/industri

Maksimal høyde på bebyggelsen er 13 meter over ferdig planert terreng. Heisoppbygg og
tekniske innretninger kan være opp til 2,0 meter over maksimal høyde. Maks BYA 70 %. I
Linnegrøvan næringsområde kan det etableres virksomhet for plasskrevende
varegrupper og for møbler, hvitevarer og bygningsartikler. Servicebedrifter og virksomheter som
driver dagligvarehandel tillates ikke i området. Det tillates bygging av vanntett kjelleretasje for
parkering og boder.
Krav til parkering:
Forretning: 1 parkeringsplass for kunder per 50 m2 salgsflate og 1 parkeringsplass for
ansatte per 100 m2 gulvflate.
Kontorer: 1 parkeringsplass per 20 m2 netto kontorflate.

PS 22/14 Klagebehandling- reguleringsplan for gang- og sykkelvei Ormelia
Lohnelier
Rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av forvaltningsloven § 33 tas klagene fra Lars Pedersen og Terje Eik delvis til følge.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas nytt forslag avkjørsel for gnr. 69 bnr. 1 som
vist i reguleringsplankart vedlegg 6.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 26.03.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
I medhold av forvaltningsloven § 33 tas klagene fra Lars Pedersen og Terje Eik delvis til følge.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas nytt forslag avkjørsel for gnr. 69 bnr. 1 som vist i
reguleringsplankart vedlegg 6.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.03.2014
Behandling:
Repr. Kjelland Larsen (AP) stilte spørsmål med sin habilitet da Terje Eik er representantens fetter.
Representanten fratrådte møtet under habilitetsvurderingen. Representanten ble enstemmig vurdert som habil,
og tiltrådte møtet.
Plan- og miljøutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
I medhold av forvaltningsloven § 33 tas klagene fra Lars Pedersen og Terje Eik delvis til følge.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas nytt forslag avkjørsel for gnr. 69 bnr. 1 som vist i
reguleringsplankart vedlegg 6.

PS 23/14 Ny sekretariatsordning for kontrollutvalget
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Søgne kommune søker om å bli medeier i Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS fra
1.7.2014.
2. Endelig forslag til selskapsavtale legges frem for kommunestyret for godkjenning så snart
fylkeskommunene/kommunene har fattet vedtak om å søke medlemskap og fordeling av
eierandel er klargjort.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.03.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Søgne kommune søker om å bli medeier i Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS fra 1.7.2014.
2. Endelig forslag til selskapsavtale legges frem for kommunestyret for godkjenning så snart
fylkeskommunene/kommunene har fattet vedtak om å søke medlemskap og fordeling av
eierandel er klargjort.

