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Forfall faste medlemmer:
Navn
Tone Pettersen
Allen Elle
Karl Wilhelm Strandvik
Oscar Lohne

Funksjon
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
V
KRF
H
H

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Petter Hellum
Torunn Verdal
Per Svein Liland

Møtte for
Tone Pettersen
Allen Elle
Karl Wilhelm Strandvik

Representerer
V
KRF
H

Svein Gunnar Ravnevand

Oscar Lohne

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kim Høyer Holum
Gustav Skretting
Liv Landaas
Monica Nordnes
Camilla Erland Aarnes

Stilling
Rådmann
Kommunalsjef helse og omsorg
Kommunalsjef oppvekst
Organisasjonssjef
Rådgiver

H

Av 27 representanter var 27 til stede inkludert møtende vararepresentanter. Møtet ble annonsert i
Fædrelandsvennen 22.04.14. Sakskartet datert 11.04.14, omfattet PS 24/14-PS 30/14. Ingen
merknader til innkalling eller sakskart.
Før behandling av oppsatte saker fremmet Repr. Daland (FRP) forslag:
I forbindelse med norgesmesterskapet i fotball hvor Høllen FK skal delta, anser kommunestyret dette
som en særegen situasjon for Søgne kommune. Kommunestyre tar pause i fra saksbehandlingen av
de oppsatte saker frem til kl 20.00 for å kunne delta på begivenheten.
Forslaget vedtatt med 14 mot 13 stemmer.
Dokumenter lagt på bordet i møtet
 Juridisk rådgiver Jahn Arild Stray sine vurderinger ang habiliteten til repr. Try i RS 7/14
Merknader til habilitetsbehandling i kommunestyret 27.03.14 og PS 29/14 Revidering av
forvaltningsplanen for skjærgårdsparken i Søgne med handlingsplan for 2014-2018
 Notat om føringer i kommuneloven vedrørende forfall til kommunale organer
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

PS 24/14

Godkjenning av protokoll fra møte 27.03.14

PS 25/14

Referatsaker 24.04.14

RS 7/14

Merknader til habilitetsbehandling i kommunestyret 27.03.14

PS 26/14

Oppfølging av budsjettvedtak om innsparing i administrasjonen

PS 27/14

Utredning vedrørende ulike alternativer i forbindelse med nytt 50 %
driftstilskudd for fysioterapeuter

PS 28/14

Anmodning om bosetting av enslige mindreårige flyktninger i perioden
2014-2016

PS 29/14

Revidering av forvaltningsplanen for skjærgårdsparken i Søgne med
handlingsplan for 2014-2018.

U.off.

PS 30/14

Konsekvenser av evt. opphevelse av boplikt i den landfaste delen av
Søgne kommune.

PS 24/14 Godkjenning av protokoll fra møte 27.03.14
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 27.03.14

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.04.2014
Behandling:
Repr. Berge (V) hadde følgende merknad:


PS 21/14: «eier» bør erstattes med «leier» i følgende setning: «Repr. Berge (V) stilte spørsmål ved sin
habilitet, da han eier og driver aktivitet i området» i protokoll fra møte i 27.03.14

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 27.03.14, med merknader fremkommet i møtet

PS 25/14 Referatsaker 24.04.14
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.04.2014
Behandling:
RS 7/14 Merknader til habilitetsbehandling i kommunestyret 27.03.14
Juridisk rådgiver Jahn Arild Stray sine vurderinger ang habiliteten til repr. Try i RS 7/14 Merknader til
habilitetsbehandling i kommunestyret 27.03.14 lagt på bordet i møtet.
Orientering fra revisor Tor Ole Holbek.

Vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

RS 7/14 Merknader til habilitetsbehandling i kommunestyret 27.03.14 2005/9
PS 26/14 Oppfølging av budsjettvedtak om innsparing i administrasjonen
Saksprotokoll i Formannskapet - 19.03.2014
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret ber rådmannen iverksette innsparingstiltak i tråd med saksfremlegget.
Ordfører Severinsen (H) fremmet utsettelsesforslag:
Behandling av saken utsettes for behandling i administrasjonsutvalget.

Votering:
Høyre sitt utsettelsesforslag enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag ble dermed ikke votert over.

Vedtak:
Behandling av saken utsettes for behandling i administrasjonsutvalget.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 08.04.2014
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Repr. Strandvik (H) fremmet følgende tilleggsforslag:
Ansettelse i planlagt stilling i økonomiavdelingen settes i bero.
Votering:
Rådmannens forslag med Høyres tilleggsforslag vedtatt med 3 stemmer (H, Hortemo Hareland) mot 2
stemmer (V, Herdlevær).

Innstilling:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med følgende tilleggsforslag:
Ansettelse i planlagt stilling i økonomiavdelingen settes i bero.

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.04.2014
Behandling:
Til behandling forelå administrasjonsutvalgets innstilling:
Kommunestyret ber rådmannen iverksette innsparingstiltak i tråd med saksfremlegget.
Ansettelse i planlagt stilling i økonomiavdelingen settes i bero.
Repr. Kjelland Larsen (AP) ba om at følgende protokollføres:
Vi var ikke en del av det politiske flertallet som vedtok kutt. Vi var uenig i reduksjonen. Konsekvensene
kommer frem her. Derfor stemmer vi imot innsparingstiltakene som fremmet.
Votering:

Administrasjonsutvalgets innstilling vedtatt med 5 (H, KRF) stemmer mot 2 stemmer (AP, V).

Innstilling:
Kommunestyret ber rådmannen iverksette innsparingstiltak i tråd med saksfremlegget.
Ansettelse i planlagt stilling i økonomiavdelingen settes i bero.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.04.2014
Behandling:
Orientering om prosessen i administrasjonen i forbindelse med vedtaket om kutt på 2 mill. kr, ved
organisasjonssjef Monica Nordnes i forkant av behandlingen.
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
Kommunestyret ber rådmannen iverksette innsparingstiltak i tråd med saksfremlegget.
Ansettelse i planlagt stilling i økonomiavdelingen settes i bero.
Repr. Eikeland (FRP) fremmet endringsforslag til formannskapets innstilling:
Punkt 1
Endringer inndekning
Holde igjen vikar/vakante stillinger i avdelinger med tilhold på
rådhuset, eventuelt reduksjon av konsulenttjenester
Holde igjen tiltenkt stilling i sentraladministrasjonen
Kutt i bibliotek/servicetorg
Oppgavefordeling mellom støttetjeneste og tjenesteenheter
Ikke overført overskudd 2014, enheter knyttet til rådhuset
SUM

2014
150.000

2015
150.000

650.000
650.000
215.000
470.000
2.135.000

650.000
650.000
350.000

Punkt 2
Ikke iverksette kutt i lærlingordningen
SUM TOTALT

135.000
2.000.000

Punkt 3
Rådmannen bes om å foreta nødvendige endringer for å tilpasse budsjett i administrasjonen for 2014 i
forhold til budsjettvedtak PS 106/13 (økonomiplan/budsjett for 2014)
Repr. Kjelland Larsen (AP) ba om følgende protokolltilførsel på vegen av AP, Venstre og SV:
Vi var ikke en del av det politiske flertallet som vedtok kutt. Vi var uenig i reduksjonen. Konsekvensene
kommer frem her. Derfor stemmer vi imot innsparingstiltakene som fremmet.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 FRP sitt forslag falt med 3 (FRP) mot 24 stemmer (H, KRF, V, AP, SV, SP)
 Formannskapets innstilling vedtatt med 18 (H, KRF, FRP, SP) mot 9 stemmer (V, AP, SV)

Vedtak:
Kommunestyret ber rådmannen iverksette innsparingstiltak i tråd med saksfremlegget.
Ansettelse i planlagt stilling i økonomiavdelingen settes i bero.

PS 27/14 Utredning vedrørende ulike alternativer i forbindelse med nytt 50 %
driftstilskudd for fysioterapeuter
Rådmannens forslag til vedtak:
Nytt 50% driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeut, lyses ut med mulighet for alle offentlig
godkjente fysioterapeuter å søke. Forutsetningen er at kapasiteten i forhold til innbyggerne, økes.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 24.2.2014
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Bjørg Bjørsvik, H, fremmet tilleggsforslag: «Det forutsettes at den som får tildelt driftstilskudd utfører
ultraskanning og bildediatonikk.»
Bjørsviks tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Eldrerådet gir følgende innstilling:
Nytt 50 % driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeut, lyses ut med mulighet for alle offentlig
godkjente fysioterapeuter å søke. Forutsetningen er at kapasiteten i forhold til innbyggerne, økes.
Det forutsettes at den som får tildelt driftstilskudd utfører ultraskanning og bildediatonikk.»

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 25.02.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Nytt 50 % driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeut, lyses ut med mulighet for alle offentlig
godkjente fysioterapeuter å søke. Forutsetningen er at kapasiteten i forhold til innbyggerne, økes.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 12.3.2014
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Bernt Ludvig Daland, Frp, fremmet utsettelsesforslag: «Tjenesteutvalget er i utgangspunktet
positive til rådmannens forslag, men vil ikke ta endelig stilling til saken, før det foreligger en juridisk
vurdering på om kommunen er bundet til å følge ASA 4313.»

Dalands utsettelsesforslag ble vedtatt med sju, Daland og Eikeland, Frp, Try, Sp, Bakke og Gray,
AP, Kleivset, Krf, og Kristiansen, SV, mot Høyres fire, Lohne, Reitan, Andersen og Alver, stemmer.
Vedtak:
Tjenesteutvalget er i utgangspunktet positive til rådmannens forslag, men vil ikke ta endelig stilling
til saken, før det foreligger en juridisk vurdering på om kommunen er bundet til å følge ASA 4313.

Saksprotokoll i Formannskapet - 19.03.2014
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
Tjenesteutvalget er i utgangspunktet positive til rådmannens forslag, men vil ikke ta endelig stilling til saken,
før det foreligger en juridisk vurdering på om kommunen er bundet til å følge ASA 4313.
Repr. Andresen (H) fremmet utsettelsesforslag:
Behandling av saken utsettes for behandling i tjenesteutvalget.

Votering:
Høyres sitt utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Behandling av saken utsettes for behandling i tjenesteutvalget.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 09.04.2014
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak
Nytt 50% driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeut, lyses ut med mulighet for alle offentlig godkjente
fysioterapeuter å søke. Forutsetningen er at kapasiteten i forhold til innbyggerne, økes.
Repr. Daland (FRP) fremmet felles tillegg til rådmannens forslag på vegne av tjenesteutvalget:
Rammeavtalen mellom Kommunens Sentralforbund (KS) og Norska Fysioterapeutforbund (NFF), ASA 4313
regulerer hvordan dette skal gjøres.
Tjenesteutvalget bekrefter rådmannens vurdering om at det ikke skal etterspørres spesiell kompetanse, da
hensikten med driftstilskuddet først og fremst er å øke kapasiteten på generell fysioterapi.

Votering:
Rådmannens forslag med tjenesteutvalgets tillegg enstemmig vedtatt.
Innstilling:
Nytt 50% driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeut, lyses ut med mulighet for alle offentlig
godkjente fysioterapeuter å søke. Forutsetningen er at kapasiteten i forhold til innbyggerne, økes.

Rammeavtalen mellom Kommunens Sentralforbund (KS) og Norska Fysioterapeutforbund (NFF),
ASA 4313 regulerer hvordan dette skal gjøres.
Tjenesteutvalget bekrefter rådmannens vurdering om at det ikke skal etterspørres spesiell kompetanse,
da hensikten med driftstilskuddet først og fremst er å øke kapasiteten på generell fysioterapi.

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.04.2014
Behandling:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Formannskapet ba om en nærmere redegjørelse i kommunestyret 24.04.14.

Innstilling:
Nytt 50% driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeut, lyses ut med mulighet for alle offentlig
godkjente fysioterapeuter å søke. Forutsetningen er at kapasiteten i forhold til innbyggerne, økes.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.04.2014
Behandling:
Orientering om rammeavtalen mellom Kommunens Sentralforbund (KS) og Norske Fysioterapeutforbund
(NFF), ASA 4313 ved Kommunalsjef Gustav Skretting i forkant av behandlingen.
Til behandling forelå rådmannens innstilling:
Nytt 50% driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeut, lyses ut med mulighet for alle offentlig godkjente
fysioterapeuter å søke. Forutsetningen er at kapasiteten i forhold til innbyggerne, økes.
Repr. Daland (FRP) fremmet forslag likelydende tjenesteutvalgets innstilling:
Nytt 50% driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeut, lyses ut med mulighet for alle offentlig godkjente
fysioterapeuter å søke. Forutsetningen er at kapasiteten i forhold til innbyggerne, økes.
Rammeavtalen mellom Kommunens Sentralforbund (KS) og Norska Fysioterapeutforbund (NFF), ASA 4313
regulerer hvordan dette skal gjøres.
Tjenesteutvalget bekrefter rådmannens vurdering om at det ikke skal etterspørres spesiell kompetanse, da
hensikten med driftstilskuddet først og fremst er å øke kapasiteten på generell fysioterapi.
Ordfører Severinsen (H) fremmet utsettelsesforslag:
Behandling av saken utsettes.
Votering:
 Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.
 Formannskapets innstilling og FRP sitt forslag til vedtak ble derfor ikke votert over.

Vedtak:
Behandling av saken utsettes.

PS 28/14 Anmodning om bosetting av enslige mindreårige flyktninger i perioden
2014-2016
Rådmannens forslag til vedtak:

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 09.04.2014
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune er positive til å bosette totalt 5 enslige mindreårige flyktninger i perioden 2014 – 2016. Det
forutsettes imidlertid at staten fortsetter å dekke de reelle kostandene ved tiltaket som tidligere.
Repr. Gray (AP) fremmet fellesforslag på vegne av AP og SV:
Søgne kommune er positive til å bosette totalt 5 enslige mindreårige flyktninger i perioden 2014 – 2016.

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak satt opp mot fellesforslag fra AP og SV. Rådmannens forslag vedtatt
med 8 stemmer (FRP, H, KRF, SP) mot 3 stemmer (AP, SV).
Innstilling:
Søgne kommune er positive til å bosette totalt 5 enslige mindreårige flyktninger i perioden 2014 – 2016.
Det forutsettes imidlertid at staten fortsetter å dekke de reelle kostandene ved tiltaket som tidligere.

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.04.2014
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
Søgne kommune er positive til å bosette totalt 5 enslige mindreårige flyktninger i perioden 2014 – 2016. Det
forutsettes imidlertid at staten fortsetter å dekke de reelle kostandene ved tiltaket som tidligere.
Repr. Kjelland Larsen (AP) fremmet forslag:
Søgne kommune er positive til å bosette totalt 5 enslige mindreårige flyktninger i perioden 2014 – 2016.

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak satt opp mot forslag fra AP. Rådmannens forslag vedtatt med 5 stemmer (H,
KRF) mot 2 stemmer (AP, V).

Vedtak:
Søgne kommune er positive til å bosette totalt 5 enslige mindreårige flyktninger i perioden 2014 – 2016.
Det forutsettes imidlertid at staten fortsetter å dekke de reelle kostandene ved tiltaket som tidligere.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.04.2014
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
Søgne kommune er positive til å bosette totalt 5 enslige mindreårige flyktninger i perioden 2014 – 2016. Det
forutsettes imidlertid at staten fortsetter å dekke de reelle kostandene ved tiltaket som tidligere.
Repr. Kjelland Larsen (AP) fremmet forslag:
Søgne kommune er positive til å bosette totalt 5 enslige mindreårige flyktninger i perioden 2014 – 2016.

Votering:
Formannskapets innstilling til vedtak satt opp mot forslag fra AP og SV. Rådmannens forslag vedtatt med 19
stemmer (H, KRF, V (1-Hellum),SP, FRP), mot 8 stemmer (AP, V (1-Berge), SV).

Vedtak:
Søgne kommune er positive til å bosette totalt 5 enslige mindreårige flyktninger i perioden 2014 – 2016.
Det forutsettes imidlertid at staten fortsetter å dekke de reelle kostandene ved tiltaket som tidligere.

PS 29/14 Revidering av forvaltningsplanen for skjærgårdsparken i Søgne med
handlingsplan for 2014-2018.
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner Forvaltningsplanen for skjærgårdsparken i Søgne med handlingsplan for
2014-2018.
Utbyggingen av nye anlegg i skjærgården vil skje i takt med bevilgningene fra
staten/fylkeskommunen og kommunens bevilgninger i økonomiplanen til dekning av egenandelen på
50% av anleggskostnadene.
Det forutsettes at verneområdestyrets vedtak i sak 13/14, gjengitt i saksutredningen under, legges til
grunn ved bygging av nye anlegg.

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.04.2014
Behandling:
Repr. Berge (V) stilte spørsmål ved sin habilitet da han har eiendom i området, og fratrådte møtet under
habilitetsvurderingen. Repr. Berge (V) ble enstemmig vurdert som habil og tiltrådte møtet.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Kommunestyret godkjenner Forvaltningsplanen for skjærgårdsparken i Søgne med handlingsplan for
2014-2018.
Utbyggingen av nye anlegg i skjærgården vil skje i takt med bevilgningene fra staten/fylkeskommunen
og kommunens bevilgninger i økonomiplanen til dekning av egenandelen på 50% av
anleggskostnadene.
Det forutsettes at verneområdestyrets vedtak i sak 13/14, gjengitt i saksutredningen under, legges til
grunn ved bygging av nye anlegg.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.04.2014
Behandling:
Habilitet
Repr. Berge (V) stilte spørsmål ved sin habilitet da han eier areal innenfor planen, og fratrådte møtet under
habilitetsvurderingen. Repr. Berge (V) ble enstemmig vurdert som habil og tiltrådte møtet.
Repr. Try (SP) stilte spørsmål ved sin habilitet da han eier areal innenfor planen, og fratrådte møtet under
habilitetsvurderingen. Repr. Try (SP) ble enstemmig vurdert som habil og tiltrådte møtet.
Repr. Kjær (SV) stilte spørsmål ved sin habilitet da hans barn kommer til å arve hytte i området, og fratrådte
møtet under habilitetsvurderingen. Repr. Kjær (SV) ble enstemmig vurdert som habil og tiltrådte møtet
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner Forvaltningsplanen for skjærgårdsparken i Søgne med handlingsplan for
2014-2018.
Utbyggingen av nye anlegg i skjærgården vil skje i takt med bevilgningene fra staten/fylkeskommunen
og kommunens bevilgninger i økonomiplanen til dekning av egenandelen på 50% av
anleggskostnadene.
Det forutsettes at verneområdestyrets vedtak i sak 13/14, gjengitt i saksutredningen under, legges til
grunn ved bygging av nye anlegg.

PS 30/14 Konsekvenser av evt. opphevelse av boplikt i den landfaste delen av
Søgne kommune.
Rådmannens forslag til vedtak:
Forskrift om konsesjonsplikt for bebygde eiendommer i den landfaste delen av Søgne kommune
stadfestet av Landbruksdepartementet 10.8.1998 oppheves.

Saksprotokoll i Formannskapet - 23.04.2014
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Forskrift om konsesjonsplikt for bebygde eiendommer i den landfaste delen av Søgne kommune stadfestet av
Landbruksdepartementet 10.8.1998 oppheves.

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 5 (KRF, H) mot 2 (AP, V) mot stemmer.

Vedtak:
Forskrift om konsesjonsplikt for bebygde eiendommer i den landfaste delen av Søgne kommune
stadfestet av Landbruksdepartementet 10.8.1998 oppheves.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.04.2014
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling til vedtak:
Forskrift om konsesjonsplikt for bebygde eiendommer i den landfaste delen av Søgne kommune stadfestet av
Landbruksdepartementet 10.8.1998 oppheves.
Repr. Berge (V) fremmet utsettelsesforslag:
Saken utsettes til neste kommunestyremøte.

Votering:



Utsettelsesforslaget falt med 13 (KRF, V, AP, SV, SP) mot 14 stemmer (H, FRP)
Formannskapets innstilling vedtatt med 15 (H, FRP, SP) mot 12 stemmer (KRF, V, AP, SV)

Vedtak:
Forskrift om konsesjonsplikt for bebygde eiendommer i den landfaste delen av Søgne kommune
stadfestet av Landbruksdepartementet 10.8.1998 oppheves.

