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Av 27 var 27 representanter til stede inkludert møtende vararepresentanter. Møtet ble annonsert i
Fædrelandsvennen 16.06.14. Sakskartet datert 12.06.14, omfattet PS 43/14-PS 59/14.
PS 58/14 Klagebehandling - områderegulering for Linnegrøvan næringsområde ettersendt 13.06.14.
PS 59/14 Sluttbehandling - Detaljregulering for del av Nodenesveien og Pålsnesveien ettersendt
16.06.14.
Dokumenter lagt på bordet i møtet
Invitasjon til seminar og festmiddag i anledning grunnlovsjubileet, lørdag 20. september.
Merknader til saksliste
Repr. Daland (FRP) etterlyste sak om kommunalt tilskudd til fysioterapeut da det møtet i
kommunestyret 22.05.14 ble sagt at saken vil bli satt på sakskartet til møte kommunestyret i
19.06.14. For øvrig merknader til innkalling eller sakskart. Rådmann Holum opplyste at saken vil bli
satt på sakskartet etter sommerferien.
Habilitet
Repr. Brytteva Litleré Moi (V) møtte for repr. Berge (V) i sak PS 58/14 Klagebehandling områderegulering for Linnegrøvan næringsområde
Interpellasjoner
I forkant av behandlingen av oppsatte saker ble følgende interpellasjoner lest opp og besvart:
Per Kjær (SV) Interpellasjon om skatteparadisfri sone
Multinasjonale selskaper kan ha internt kjøp og salg for å flytte overskuddet til land med liten eller
ingen skatt, såkalte skatteparadis. Dette rammer alle land, men utviklingsland rammes spesielt
hardt. Man antar at utviklingsland årlig taper 1.000 milliarder US dollar på grunn av slik
skatteunndragelse. Det er ti ganger så mye som disse landene får i utviklingshjelp. Norges årlig tap
er beregnet til minst sju milliarder skattekroner ved internasjonale selskapers bruk av skatteparadiser.
Bruken av skatteparadis er konkurransevridende ved at multinasjonale selskaper kan skaffe seg
økonomiske fordeler framfor norske selskaper. Åpenheten reduseres og erfaring har vist at ansvaret
ved store miljøkatastrofer pulveriseres.
Det kan tenkes at selskaper i vår kommune har avdelinger i skatteparadis. Vi kan heller ikke se bort
i fra at selskaper som leverer varer og tjenester til Søgne kommune, benytter seg av disse.
Det jobbes internasjonalt for å få bukt med bruken av skatteparadis, men det er vanskelig å oppnå
enighet om effektive tiltak. Derfor er det behov for et bredt engasjement og et mangfold av tiltak for
å komme dette uvesenet til livs. Mange kommuner i ulike land har satt søkelys på problemet og
erklært seg som skatteparadisfri sone. Her i landet er bl.a. Trondheim og Horten slike kommuner.
På denne bakgrunn vil jeg stille følgende spørsmål til ordføreren:

 Har ordføreren oversikt over om selskaper som leverer varer eller tjenester til kommunen,
benytter seg av skatteparadis?
 Vil ordføreren utrede hva kommunen kan gjøre for å unngå å benytte leverandører som
benytter skatteparadis?
 Vil ordføreren vurdere en prinsipperklæring om å motarbeide bruken av skatteparadis og
gjøre Søgne til skatteparadisfri sone?
Ordfører Åse Severinsen (H) svarte:
 Ordfører har ikke oversikt over om selskaper som leverer varer eller tjenester til kommunen
benytter seg av skatteparadis.
 Skatteplanlegging i multinasjonale selskaper for å flytte overskudd til såkalte skatteparadiser
har de siste årene fått økt oppmerksomhet både i Norge og internasjonalt. Slike
skattemessige tilpasninger vil i mange tilfeller ligge innenfor gjeldende lovverk, men kan
også innebære ulovlige skatteunndragelser. Uavhengig av om tilpasningen er innenfor
lovverket eller ikke kan dette gjøre at Norge og andre land taper store skatteinntekter og
bidra til ulike konkurranseforhold mellom nasjonale og multinasjonale selskaper.
Derfor arbeider regjeringen med dette temaet både nasjonalt og internasjonalt. I
budsjettavtalen mellom Høyre, FrP, KrF og Venstre som ble inngått høsten 2013 var det
enighet om at: «Stortinget ber regjeringen sikre at det i regelverket om land-for-land
rapportering innarbeides mål om å synliggjøre uønsket skattetilpasning». Jeg kan vanskelig
se at Søgne kommune har en naturlig rolle i et slikt arbeid, eller at det er naturlig å avgi
noen prinsipperklæring fra kommunen.
 Når det gjelder innkjøp foreligger det ikke, så langt kommunen kjenner til, noen nøytral
oversikt over selskaper som driver ulovlige skattemessige tilpasninger ved hjelp av
skatteparadis. Vi har derfor ikke oversikt over eventuelle leverandører til kommunen som
benytter seg av skatteparadis, og ser det at en vil måtte bruke forholdsvis mye ressurser hvis
dette skal utredes videre.

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 43/14 Godkjenning av protokoll fra møte 22.05.14
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 22.05.14.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2014
Behandling:
Ingen merknader

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 22.05.14.

PS 44/14 Referatsaker 19.06.14
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2014
Behandling:
RS 11/14 Alkoholsalg til mindreårige




Repr. Kleivset (KRF) ba om tilbakemelding på spørsmål om gjennomføring av kontroller stilt i
formannskapet 11.06.14. Rådmann Høyer Holum: kontrollene baserer seg på hvor Juvente har
medlemmer til å gjennomføre kontroller, dette endres fra år til år. Når det gjelder kontroller utført av
kommunen vil administrasjonen komme tilbake til dette etter sommerferien.
Repr. Lohne (H) ba om at saken også forlegges tjenesteutvalget. Ordfører Åse Severinsen (H)
opplyste at dette også ble tatt opp i formannskapet. Saken vil bli satt på sakskartet i første
tjenesteutvalg etter sommerferien

For øvrig ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

RS 11/14 Alkoholsalg til mindreårige 2014/1957
RS 12/14 Årsmelding eldrerådet 2013 - vedtatt i eldrerådet 26.05.14 2011/2940
RS 13/14 Årsmelding rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2013 vedtatt 27.05.14 2011/3031
PS 45/14 Tertialrapport - 1. tertial 2014 - Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2014 med endringer i
driftsbudsjettet som beskrevet i saksframlegget.
2. Investeringsbudsjettet for 2014 økes med 2,4 mill. kroner til 34,365 mill. kroner
knyttet til egenkapitalinnskudd i KLP. Økningen finansieres ved bruk av
disposisjonsfond.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 04.06.2014
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2014 med endringer i driftsbudsjettet som
beskrevet i saksframlegget.
2. Investeringsbudsjettet for 2014 økes med 2,4 mill. kroner til 34,365 mill. kroner knyttet til
egenkapitalinnskudd i KLP. Økningen finansieres ved bruk av disposisjonsfond.
Leder Christian Eikeland (FRP) fremmet følgende felles tilleggsforslag til rådmannens punkt 1 på vegne av
FRP, Høyre, Senterpartiet og KRF:
Som følge av utsettelse av sak om økt driftstilskudd til fysioterapi samt at man ikke har opprettet
psykologtilbud i skolen som vedtatt i økonomiplan, gir dette et handlingsrom på til sammen kr 310.000.

Kr 200.000 av disse overføres til ingeniørvesenet i 2014 med bakgrunn av budsjettvedtak om forventet inntekt
på kr 200.000 fra omklassifisering av offentlige vegstrekk til private er utsatt og får ingen effekt i 2014. Kr
110.000 vil gjenstå i helseenheten til psykologstilling. Dette gjøres for å unngå en større reduksjon av
sommervedlikeholdet langs veger og offentlig eiendom.
Leder Christian Eikeland (FRP) følgende tilleggsforslag:
Tjenesteutvalget ber om referatsak på følgende utfordringer:
 Økonomi Langenes skole, konsekvens.
 Hjemmetjenesten, konsekvens.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge
 Rådmannens forslag til pkt. 1 ble stemt opp mot rådmannens forslag med felles tilleggsforslag.
Rådmannens forslag med tillegg av fellesforslaget vedtatt med 7 mot 3 stemmer (AP, SV).
 Pkt. 2 i rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
 Tilleggsforslaget fra FRP ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
1. Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2014 med endringer i driftsbudsjettet
som beskrevet i saksframlegget.
Som følge av utsettelse av sak om økt driftstilskudd til fysioterapi samt at man ikke har
opprettet psykologtilbud i skolen som vedtatt i økonomiplan, gir dette et handlingsrom på til
sammen kr 310.000.
Kr 200.000 av disse overføres til ingeniørvesenet i 2014 med bakgrunn av budsjettvedtak om
forventet inntekt på kr 200.000 fra omklassifisering av offentlige vegstrekk til private er utsatt
og får ingen effekt i 2014. Kr 110.000 vil gjenstå i helseenheten til psykologstilling. Dette gjøres
for å unngå en større reduksjon av sommervedlikeholdet langs veger og offentlig eiendom.
2. Investeringsbudsjettet for 2014 økes med 2,4 mill. kroner til 34,365 mill. kroner knyttet til
egenkapitalinnskudd i KLP. Økningen finansieres ved bruk av disposisjonsfond.
3. Tjenesteutvalget ber om referatsak på følgende utfordringer:
 Økonomi Langenes skole, konsekvens.
 Hjemmetjenesten, konsekvens.

Vedtak/innstilling:

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2014
Behandling:
Orientering ved økonomisjef Ståle Øverland i forkant av møtet.
Til behandling forelå tjenesteutvalget innstilling:
1. Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2014 med endringer i driftsbudsjettet som
beskrevet i saksframlegget.

Som følge av utsettelse av sak om økt driftstilskudd til fysioterapi samt at man ikke har opprettet
psykologtilbud i skolen som vedtatt i økonomiplan, gir dette et handlingsrom på til sammen kr
310.000.
Kr 200.000 av disse overføres til ingeniørvesenet i 2014 med bakgrunn av budsjettvedtak om
forventet inntekt på kr 200.000 fra omklassifisering av offentlige vegstrekk til private er utsatt og får
ingen effekt i 2014. Kr 110.000 vil gjenstå i helseenheten til psykologstilling. Dette gjøres for å
unngå en større reduksjon av sommervedlikeholdet langs veger og offentlig eiendom.
Investeringsbudsjettet for 2014 økes med 2,4 mill. kroner til 34,365 mill. kroner knyttet til
egenkapitalinnskudd i KLP. Økningen finansieres ved bruk av disposisjonsfond.
2. Tjenesteutvalget ber om referatsak på følgende utfordringer:
Økonomi Langenes skole, konsekvens.
Hjemmetjenesten, konsekvens.
Repr. Berge (V) fremmet forslag likelydende rådmannens forslag:
1. Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2014 med endringer i driftsbudsjettet som
beskrevet i saksframlegget.
2. Investeringsbudsjettet for 2014 økes med 2,4 mill. kroner til 34,365 mill. kroner knyttet til
egenkapitalinnskudd i KLP. Økningen finansieres ved bruk av disposisjonsfond.
Rådmannen la i møtet frem nytt forslag til punkt 3:
3. Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere mellom budsjettpostene; sentraladministrasjonen,
administrasjonsavdelingen og arealenheten i 2014, dersom dette skulle være nødvendig for å nå de
målsettingene som er satt i økonomiplanen, saken om effektivisering av administrasjonen og denne
saken.
Votering
Det ble votert i følgende rekkefølge

 Tjenesteutvalgets innstilling satt opp mot Venstre sitt forslag. Tjenesteutvalgets innstiling
vedtatt med 5 (H. FRP, KRF) mot 2 stemmer (AP, V)
 Rådmannens forslag til nytt punkt 3 falt med 2 (FRP, KRF) mot 5 stemmer (AP, V, H)

Innstilling:
1. Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2014 med endringer i driftsbudsjettet
som beskrevet i saksframlegget.
2. Som følge av utsettelse av sak om økt driftstilskudd til fysioterapi samt at man ikke har
opprettet psykologtilbud i skolen som vedtatt i økonomiplan, gir dette et handlingsrom på til
sammen kr 310.000.
Kr 200.000 av disse overføres til ingeniørvesenet i 2014 med bakgrunn av budsjettvedtak om
forventet inntekt på kr 200.000 fra omklassifisering av offentlige vegstrekk til private er utsatt
og får ingen effekt i 2014. Kr 110.000 vil gjenstå i helseenheten til psykologstilling. Dette gjøres
for å unngå en større reduksjon av sommervedlikeholdet langs veger og offentlig eiendom.
Investeringsbudsjettet for 2014 økes med 2,4 mill. kroner til 34,365 mill. kroner knyttet til
egenkapitalinnskudd i KLP. Økningen finansieres ved bruk av disposisjonsfond.
3. Tjenesteutvalget ber om referatsak på følgende utfordringer:
Økonomi Langenes skole, konsekvens.
Hjemmetjenesten, konsekvens.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2014
Behandling:
Repr. Rafoss (AP) stilte spørsmål om sin habilitet da han jobber i Kristiansandsregionen brann og redning
KBR. Representanten fratrådte møtet under habilitetsvurdering. Representanten ble enstemmig vurdert habil
og tiltrådte møtet.
Orientering ved økonomisjef Ståle Øverland i forkant av behandlingen.
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
4. Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2014 med endringer i driftsbudsjettet som
beskrevet i saksframlegget.
5. Som følge av utsettelse av sak om økt driftstilskudd til fysioterapi samt at man ikke har opprettet
psykologtilbud i skolen som vedtatt i økonomiplan, gir dette et handlingsrom på til sammen kr
310.000.
Kr 200.000 av disse overføres til ingeniørvesenet i 2014 med bakgrunn av budsjettvedtak om
forventet inntekt på kr 200.000 fra omklassifisering av offentlige vegstrekk til private er utsatt og får
ingen effekt i 2014. Kr 110.000 vil gjenstå i helseenheten til psykologstilling. Dette gjøres for å
unngå en større reduksjon av sommervedlikeholdet langs veger og offentlig eiendom.
Investeringsbudsjettet for 2014 økes med 2,4 mill. kroner til 34,365 mill. kroner knyttet til
egenkapitalinnskudd i KLP. Økningen finansieres ved bruk av disposisjonsfond.
6. Tjenesteutvalget ber om referatsak på følgende utfordringer:
Økonomi Langenes skole, konsekvens.
Hjemmetjenesten, konsekvens.
Repr. Berge (V) fremmet forslag likelydende rådmannens forslag:
1. Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2014 med endringer i driftsbudsjettet som
beskrevet i saksframlegget.
2. Investeringsbudsjettet for 2014 økes med 2,4 mill. kroner til 34,365 mill. kroner knyttet til
egenkapitalinnskudd i KLP. Økningen finansieres ved bruk av disposisjonsfond.
Rådmannen la i møtet frem nytt forslag til punkt 3:
3. Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere mellom budsjettpostene; sentraladministrasjonen,
administrasjonsavdelingen og arealenheten i 2014, dersom dette skulle være nødvendig for å nå de
målsettingene som er satt i økonomiplanen, saken om effektivisering av administrasjonen og denne
saken.
Det ble votert i følgende rekkefølge
 Formannskapets innstilling satt opp mot Venstre sitt forslag. Formannskapets innstiling vedtatt med
18 (H, FRP, KRF, SP) mot 9 stemmer (AP, V, SV)
 Rådmannens forslag til nytt punkt falt med 7 (FRP, KRF, SV) mot 20 stemmer (AP, V, H, SP)

Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar tertialrapporten for første tertial 2014 med endringer i driftsbudsjettet
som beskrevet i saksframlegget.
2. Som følge av utsettelse av sak om økt driftstilskudd til fysioterapi samt at man ikke har
opprettet psykologtilbud i skolen som vedtatt i økonomiplan, gir dette et handlingsrom på til
sammen kr 310.000.
Kr 200.000 av disse overføres til ingeniørvesenet i 2014 med bakgrunn av budsjettvedtak om
forventet inntekt på kr 200.000 fra omklassifisering av offentlige vegstrekk til private er utsatt
og får ingen effekt i 2014. Kr 110.000 vil gjenstå i helseenheten til psykologstilling. Dette gjøres
for å unngå en større reduksjon av sommervedlikeholdet langs veger og offentlig eiendom.
Investeringsbudsjettet for 2014 økes med 2,4 mill. kroner til 34,365 mill. kroner knyttet til
egenkapitalinnskudd i KLP. Økningen finansieres ved bruk av disposisjonsfond.
3. Tjenesteutvalget ber om referatsak på følgende utfordringer:
Økonomi Langenes skole, konsekvens.
Hjemmetjenesten, konsekvens.

PS 46/14 Fastsettelse av satser for tilskudd til ikke-kommunale barnehager for
2013
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar følgende satser for tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene i 2013:
Driftstilskudd, ordinære barnehager, små barn
Driftstilskudd, ordinære barnehager, store barn
Kapitaltilskudd, ordinære barnehager
Driftstilskudd, familiebarnehager, små barn
Driftstilskudd, familiebarnehager, store barn
Kapitaltilskudd, familiebarnehager

174 182
83 910
7 500
142 700
109 000
11 600

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Kommunestyret vedtar følgende satser for tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene i 2013:
Driftstilskudd, ordinære barnehager, små barn
Driftstilskudd, ordinære barnehager, store barn
Kapitaltilskudd, ordinære barnehager
Driftstilskudd, familiebarnehager, små barn
Driftstilskudd, familiebarnehager, store barn
Kapitaltilskudd, familiebarnehager

174 182
83 910
7 500
142 700
109 000
11 600

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2014
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret vedtar følgende satser for tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene i 2013:
Driftstilskudd, ordinære barnehager, små barn
Driftstilskudd, ordinære barnehager, store barn
Kapitaltilskudd, ordinære barnehager
Driftstilskudd, familiebarnehager, små barn
Driftstilskudd, familiebarnehager, store barn
Kapitaltilskudd, familiebarnehager

174 182
83 910
7 500
142 700
109 000
11 600

PS 47/14 Fastsettelse av satser for finansiering av ikke-kommunale barnehager i
2014
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar følgende satser for tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene i 2014:
Driftstilskudd, ordinære barnehager, små barn
Driftstilskudd, ordinære barnehager, store barn
Kapitaltilskudd, ordinære barnehager
Driftstilskudd, familiebarnehager, små barn
Driftstilskudd, familiebarnehager, store barn
Kapitaltilskudd, familiebarnehager

183 811
88 893
9 100
148 200
113 200
12 000

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Kommunestyret vedtar følgende satser for tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene i
2014:
Driftstilskudd, ordinære barnehager, små barn
Driftstilskudd, ordinære barnehager, store barn
Kapitaltilskudd, ordinære barnehager
Driftstilskudd, familiebarnehager, små barn
Driftstilskudd, familiebarnehager, store barn

183 811
88 893
9 100
148 200
113 200

Kapitaltilskudd, familiebarnehager

12 000

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2014
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret vedtar følgende satser for tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene i 2014:
Driftstilskudd, ordinære barnehager, små barn
Driftstilskudd, ordinære barnehager, store barn
Kapitaltilskudd, ordinære barnehager
Driftstilskudd, familiebarnehager, små barn
Driftstilskudd, familiebarnehager, store barn
Kapitaltilskudd, familiebarnehager

183 811
88 893
9 100
148 200
113 200
12 000

PS 48/14 Sluttbehandling av planprogram for kommunedelplan E39 Volleberg Døle bru
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune vedtar planprogrammet for kommunedelplan for E39 Volleberg – Døle bru med
følgende endringer:
 Planprogrammet endres i tråd med saksutredningens punkt «Endringer av planprogram».
 Krysset i Søgne vest plasseres ved Lindelia. Veitraseen gjennom Dahl og kryss ved Eikestøl
tas ikke med i de videre utredningene. Planprogrammet tilpasses i tråd med saksfremlegget.
 Søgne kommune vil fortsatt påpeke viktigheten av grundige utredninger av virkningene ved
ulike traseer og kryssplasseringer på eksisterende veisystem i kommunen.

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2014
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune vedtar planprogrammet for kommunedelplan for E39 Volleberg – Døle bru med
følgende endringer:
 Planprogrammet endres i tråd med saksutredningens punkt «Endringer av planprogram».
 Krysset i Søgne vest plasseres ved Lindelia. Veitraseen gjennom Dahl og kryss ved Eikestøl
tas ikke med i de videre utredningene. Planprogrammet tilpasses i tråd med saksfremlegget.
 Søgne kommune vil fortsatt påpeke viktigheten av grundige utredninger av virkningene ved
ulike traseer og kryssplasseringer på eksisterende veisystem i kommunen.
Ordfører Åse Severinsen (H) fremmet forslag:
Den oransje linjen tas bort fra planprogrammet.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge
 Høyres forslag enstemmig vedtatt
 Rådmannens forslag, kulepunkt 2 vedtatt med 5 (H, FRP, KRF) mot 2 (AP, V) stemmer
 Rådmannens forslag, kulepunkt 3 enstemmig vedtatt

Innstilling:
Søgne kommune vedtar planprogrammet for kommunedelplan for E39 Volleberg – Døle bru
med følgende endringer:


Den oransje linjen tas bort fra planprogrammet.

 Krysset i Søgne vest plasseres ved Lindelia. Veitraseen gjennom Dahl og kryss ved
Eikestøl tas ikke med i de videre utredningene. Planprogrammet tilpasses i tråd med
saksfremlegget.
 Søgne kommune vil fortsatt påpeke viktigheten av grundige utredninger av virkningene
ved ulike traseer og kryssplasseringer på eksisterende veisystem i kommunen.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2014
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
Søgne kommune vedtar planprogrammet for kommunedelplan for E39 Volleberg – Døle bru med følgende
endringer:
 Den oransje linjen tas bort fra planprogrammet.
 Krysset i Søgne vest plasseres ved Lindelia. Veitraseen gjennom Dahl og kryss ved Eikestøl tas ikke
med i de videre utredningene. Planprogrammet tilpasses i tråd med saksfremlegget.
 Søgne kommune vil fortsatt påpeke viktigheten av grundige utredninger av virkningene ved ulike
traseer og kryssplasseringer på eksisterende veisystem i kommunen.
Votering
Formannskapets innstilling vedtatt med 17 (H, KRF, FRP) mot 10 stemmer (AP, V, SV, SP)

Vedtak:
Søgne kommune vedtar planprogrammet for kommunedelplan for E39 Volleberg – Døle bru med
følgende endringer:
 Den oransje linjen tas bort fra planprogrammet.
 Krysset i Søgne vest plasseres ved Lindelia. Veitraseen gjennom Dahl og kryss ved Eikestøl tas
ikke med i de videre utredningene. Planprogrammet tilpasses i tråd med saksfremlegget.
 Søgne kommune vil fortsatt påpeke viktigheten av grundige utredninger av virkningene ved
ulike traseer og kryssplasseringer på eksisterende veisystem i kommunen.

PS 49/14 Utbygging av felles- og lekearealer på Tangvall
Rådmannens forslag til vedtak:
Nye utbygginger i området skal finansiere felles- og lekearealer på Tangvall, jfr. rekkefølgekrav i
reguleringsplan for Tangvall sentrum og reguleringsplan for rådhusområdet. Kommunen påtar seg

ansvaret for gjennomføringen av tiltakene. Rådmannen delegeres myndighet til å inngå
utbyggingsavtaler i tråd med saksframlegget.

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2014
Behandling:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Nye utbygginger i området skal finansiere felles- og lekearealer på Tangvall, jfr. rekkefølgekrav i
reguleringsplan for Tangvall sentrum og reguleringsplan for rådhusområdet. Kommunen påtar seg ansvaret
for gjennomføringen av tiltakene. Rådmannen delegeres myndighet til å inngå utbyggingsavtaler i tråd med
saksframlegget.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2014
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Nye utbygginger i området skal finansiere felles- og lekearealer på Tangvall, jfr. rekkefølgekrav i
reguleringsplan for Tangvall sentrum og reguleringsplan for rådhusområdet. Kommunen påtar seg
ansvaret for gjennomføringen av tiltakene. Rådmannen delegeres myndighet til å inngå
utbyggingsavtaler i tråd med saksframlegget.

PS 50/14 Omdisponering av investeringsmidler - Åros strandsti
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret omdisponerer fondsmidler (95407114) med kr. 211 000,- fra prosjekt
Rivenes med prosjektnummer 1754 til prosjekt Åros strandsti – etappe 2 med
prosjektnummer 1835.
2. Rehabilitering av Åros strandsti etappe 1 utsettes og kr. 200 000,- avsatt i budsjett for 2014 til
å rehabilitere etappe 1 overføres til etappe 2 med prosjektnummer 1835.

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Innstilling:
1. Kommunestyret omdisponerer fondsmidler (95407114) med kr. 211 000,- fra prosjekt
Rivenes med prosjektnummer 1754 til prosjekt Åros strandsti – etappe 2 med
prosjektnummer 1835.
2. Rehabilitering av Åros strandsti etappe 1 utsettes og kr. 200 000,- avsatt i budsjett for 2014
til å rehabilitere etappe 1 overføres til etappe 2 med prosjektnummer 1835.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2014
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kommunestyret omdisponerer fondsmidler (95407114) med kr. 211 000,- fra prosjekt Rivenes
med prosjektnummer 1754 til prosjekt Åros strandsti – etappe 2 med prosjektnummer 1835.
2. Rehabilitering av Åros strandsti etappe 1 utsettes og kr. 200 000,- avsatt i budsjett for 2014 til å
rehabilitere etappe 1 overføres til etappe 2 med prosjektnummer 1835

PS 51/14 Nytt reservevannverk for Søgne kommune.
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar å fortsette utredningen av nytt reservevannverk for kommunen under
forutsetning at det oppnås avtale med grunneier.
Når det aktuelle området ved Heimernesan i Toftelands lier er utredet m.h.t. grunnvannskapasitet og
vannkvalitet forelegges saken på nytt kommunestyret før en eventuell prosjektering og bygging av
reservevannverket iverksettes.

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret vedtar å fortsette utredningen av nytt reservevannverk for kommunen under
forutsetning at det oppnås avtale med grunneier.
Når det aktuelle området ved Heimernesan i Toftelands lier er utredet m.h.t. grunnvannskapasitet og
vannkvalitet forelegges saken på nytt kommunestyret før en eventuell prosjektering og bygging av
reservevannverket iverksettes.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2014
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret vedtar å fortsette utredningen av nytt reservevannverk for kommunen under
forutsetning at det oppnås avtale med grunneier.
Når det aktuelle området ved Heimernesan i Toftelands lier er utredet m.h.t. grunnvannskapasitet og
vannkvalitet forelegges saken på nytt kommunestyret før en eventuell prosjektering og bygging av
reservevannverket iverksettes.

PS 52/14 Søgne kommunes innspill til fredningsforslag for Ny-Hellesund
kulturmiljø
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Søgne kommune vil tilrå at det vernede området innskrenkes som vist på kart.
2. Fylkeskommunen bes om å informere søkere dersom tiltak også er søknadspliktige etter planog bygningsloven.
3. I det videre arbeidet med forvaltningsplanen vil Søgne kommune påpeke viktigheten av at det
tilrettelegges for allmennheten i det vernede området.

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
1. Søgne kommune vil tilrå at det vernede området innskrenkes som vist på kart.
2. Fylkeskommunen bes om å informere søkere dersom tiltak også er søknadspliktige etter
plan- og bygningsloven.
3. I det videre arbeidet med forvaltningsplanen vil Søgne kommune påpeke viktigheten av
at det tilrettelegges for allmennheten i det vernede området.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2014
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling
Repr. Daland (FRP) fremmet forslag:
Søgne kommunestyre gir anbefaling om at arbeidet med fredningen av Ny-Hellesund reverseres og avsluttes.
Dette med henvisning til blant annet formannskapssak PS 72/14 som gir en beskrivelse av de økonomiske
byrder en fredning kan påføre grunneierne i området.

Votering:
Formannskapets innstilling satt opp mot FRP sitt forslag til vedtak. Formannskapets innstilling vedtatt med 24
mot 3 (FRP) stemmer.

Vedtak:
1. Søgne kommune vil tilrå at det vernede området innskrenkes som vist på kart.
2. Fylkeskommunen bes om å informere søkere dersom tiltak også er søknadspliktige etter planog bygningsloven.
3. I det videre arbeidet med forvaltningsplanen vil Søgne kommune påpeke viktigheten av at det
tilrettelegges for allmennheten i det vernede området.

PS 53/14 Fremtidig kommunereform - lokal prosess
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Formannskapet slutter seg til framlagt forslag til lokal prosess for arbeid med fremtidig
kommunereform.
2. Mandatet for arbeidet som skal fremlegges for felles formannskapsmøte i Knutepunkt
Sørlandet 3. september må ha rom for tilpasning og justering i forhold til hvorledes
reformen utvikler seg nasjonalt.
3. Viktige momenter er knutepunktregionen som felles bo-, arbeid- og serviceregion (BAS),
samt at regionens sentrale rolle for Agder og nasjonalt, ivaretas på en god måte i arbeidet
med aktuelle modeller for struktur- og oppgavefordeling.

Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2014
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.

1. Formannskapet slutter seg til framlagt forslag til lokal prosess for arbeid med fremtidig
kommunereform.
2. Mandatet for arbeidet som skal fremlegges for felles formannskapsmøte i Knutepunkt
Sørlandet 3. september må ha rom for tilpasning og justering i forhold til hvorledes
reformen utvikler seg nasjonalt.
3. Viktige momenter er knutepunktregionen som felles bo-, arbeid- og serviceregion (BAS),
samt at regionens sentrale rolle for Agder og nasjonalt, ivaretas på en god måte i
arbeidet med aktuelle modeller for struktur- og oppgavefordeling.
Repr. Andresen (H) fremmet forslag:

1. Formannskapet slutter seg i hovedsak framlagt forslag til lokal prosess for arbeid med
fremtidig kommunereform.
2. Som rådmannens
3. Viktige momenter er blant andre knutepunktregionen som felles bo-, arbeid- og serviceregion
(BAS), samt at regionens sentrale rolle for Agder og nasjonalt, ivaretas på en god måte i
arbeidet med aktuelle modeller for struktur.
4. Prosessen må få en god, solid og bred folkelig samt politisk forankring. Det må ikke utvikle
se til en prosess dominert av andre aktører
Repr. Kjelland Larsen (AP) fremmet forslag:

I tillegg til dette vil vi også parallelt vurdere andre arbeidsmodeller enn det det legges opp til her.
Repr. Kjelland Larsen (AP) trakk forslaget, men ba om at forslaget protokollføres.

Repr. Eikeland (FRP) fremmet forslag:
Saken om fremtidig kommunereform - lokal prosess behandles endelig i kommunestyret 19.06.14.
Votering
 Rådmannens forslag satt opp Høyre sitt forslag. Høyre sitt forslag enstemmig vedtatt.
 FRP sitt forslag enstemmig vedtatt.
Innstilling:
1. Formannskapet slutter seg i hovedsak framlagt forslag til lokal prosess for arbeid
med fremtidig kommunereform.
2. Mandatet for arbeidet som skal fremlegges for felles formannskapsmøte i Knutepunkt
Sørlandet 3. september må ha rom for tilpasning og justering i forhold til hvorledes
reformen utvikler seg nasjonalt.
3. Viktige momenter er blant andre knutepunktregionen som felles bo-, arbeid- og
serviceregion (BAS), samt at regionens sentrale rolle for Agder og nasjonalt, ivaretas
på en god måte i arbeidet med aktuelle modeller for struktur.
4. Prosessen må få en god, solid og bred folkelig samt politisk forankring. Det må ikke
utvikle se til en prosess dominert av andre aktører
Vedtak:
Saken om fremtidig kommunereform - lokal prosess behandles endelig i kommunestyret 19.06.14.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2014
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling.
Repr. Kjelland Larsen (AP) fremmet tilleggsforslag til formannskapets innstilling:
I tillegg til dette vil vi også parallelt vurdere andre arbeidsmodeller enn det det legges opp til her. Herunder
oppgaver kommunene kan ha og i tillegg se til andre kommuner vi kan samarbeide med.

Votering:
Formannskapets innstilling med tillegg fra AP enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Formannskapet slutter seg i hovedsak til framlagt forslag til lokal prosess for arbeid med fremtidig
kommunereform.
2. Mandatet for arbeidet som skal fremlegges for felles formannskapsmøte i Knutepunkt Sørlandet 3.
september må ha rom for tilpasning og justering i forhold til hvorledes reformen utvikler seg
nasjonalt.
3. Viktige momenter er blant andre knutepunktregionen som felles bo-, arbeid- og serviceregion (BAS),
samt at regionens sentrale rolle for Agder og nasjonalt, ivaretas på en god måte i arbeidet med
aktuelle modeller for struktur.
4. Prosessen må få en god, solid og bred folkelig samt politisk forankring. Det må ikke utvikle se til en
prosess dominert av andre aktører

5. I tillegg til dette vil vi også parallelt vurdere andre arbeidsmodeller enn det det legges opp til her.
Herunder oppgaver kommunene kan ha og i tillegg se til andre kommuner vi kan samarbeide med

PS 54/14 Forslag til samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Søgne
idrettsråd
Rådmannens forslag til vedtak:
Forslaget til vedlagte samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Søgne idrettsråd (SIR) vedtas.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 04.06.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Forslaget til vedlagte samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Søgne idrettsråd (SIR) vedtas.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2014
Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Forslaget til vedlagte samarbeidsavtale mellom Søgne kommune og Søgne idrettsråd (SIR) vedtas.

PS 55/14 Pedagogisk utviklingsplan 2014-2017
Rådmannens forslag til vedtak:
Vedlagte forslag til ny pedagogisk utviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Søgne vedtas.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 04.06.2014
Behandling:
Orientering ved skolefaglig rådgiver Tor Johan Haugland i forkant av behandlingen.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Vedlagte forslag til ny pedagogisk utviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Søgne vedtas.
Repr. Oscar Lohne (H) fremmet fellesforslag på vegne av Høyre og Frp:
Tjenesteutvalget utsetter behandlingen av pedagogisk utviklingsplan 2014-2017 med følgende begrunnelse:

Utvalget er av den oppfatning at den pedagogiske utviklingsplanen for kommende 4-årsperiode, legger for
liten vekt på tiltak rettet mot de flinke elevene. Utvalget ber derfor administrasjonen utarbeide en plan som
også gir utfordringer til de elevene som ligger over gjennomsnittsnivå.
Tjenesteutvalget ber om at saken kommer til ny behandling høsten 2014

Votering:
Fellesforslaget satt opp mot rådmannens forslag til vedtak. Fellesforslaget vedtatt med 6 (H, FRP) mot 4
stemmer (SV, AP og SP).

Vedtak:
Tjenesteutvalget utsetter behandlingen av pedagogisk utviklingsplan 2014-2017 med følgende
begrunnelse:
Utvalget er av den oppfatning at den pedagogiske utviklingsplanen for kommende 4-årsperiode, legger
for liten vekt på tiltak rettet mot de flinke elevene. Utvalget ber derfor administrasjonen utarbeide en
plan som også gir utfordringer til de elevene som ligger over gjennomsnittsnivå.
Tjenesteutvalget ber om at saken kommer til ny behandling høsten 2014

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2014
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
Tjenesteutvalget utsetter behandlingen av pedagogisk utviklingsplan 2014-2017 med følgende begrunnelse:
Utvalget er av den oppfatning at den pedagogiske utviklingsplanen for kommende 4-årsperiode, legger for
liten vekt på tiltak rettet mot de flinke elevene. Utvalget ber derfor administrasjonen utarbeide en plan som
også gir utfordringer til de elevene som ligger over gjennomsnittsnivå.
Tjenesteutvalget ber om at saken kommer til ny behandling høsten 2014
Ordfører Åse Severinsen (H) fremmet forslag:
Kommunestyret sender den pedagogiske utviklingsplanen til administrasjonen med følgende føringer




Fokus på tilbud til flinke elever
Minoritetsspråklig elever og norskopplæring
Elevens psykiske helse

Votering:
Høyres forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret sender den pedagogiske utviklingsplanen til administrasjonen med følgende føringer




Fokus på tilbud til flinke elever
Minoritetsspråklig elever og norskopplæring
Elevens psykiske helse

PS 56/14 Ordensreglement for grunnskolen i Søgne
Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til nytt ordensreglement for grunnskolen i Søgne vedtas med virkning fra 01.08.2014.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 04.06.2014
Behandling:
Orientering ved skolefaglig rådgiver Tor Johan Haugland i forkant av behandlingen.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Forslag til nytt ordensreglement for grunnskolen i Søgne vedtas med virkning fra 01.08.2014.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2014
Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Forslag til nytt ordensreglement for grunnskolen i Søgne vedtas med virkning fra 01.08.2014.

PS 57/14 Sommerfullmakt til rådmannen 2014
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 - 19.06.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

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.

PS 58/14 Klagebehandling - områderegulering for Linnegrøvan næringsområde
Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
1. Klagene på vedtaket av områdereguleringsplanen for Linnegrøvan næringsområde tas ikke til
følge.
2. Klagene oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 18.06.2014
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
3. Klagene på vedtaket av områdereguleringsplanen for Linnegrøvan næringsområde tas ikke
til følge.
4. Klagene oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse.
Repr. Ribe (H) ba om at følgende protokollføres:
Høyres gruppe forutsetter at når Statens Vegvesen skal behandle saken hva angår rundkjøring samt sykkel og
gangsti, skal den realiseres ved anleggelse av undergang (vei ned til Linnegrøvan).

Et enstemmig plan- og miljøutvalg vedtok å sende saken videre til kommunestyret for behandling
Innstilling:
Saken sendes videre til kommunestyret for behandling

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2014
Behandling:
Repr. Berge (V) er i tidligere behandling av saken vurdert inhabil, da han leier og driver aktivitet i området.
Ingen endringer i habilitetsvurderingen og representanten fratrådte møtet. Repr. Brytteva Litleré Moi (V)
møtte for repr. Berge (V).
Et enstemmig plan- og miljøutvalg vedtok i møte 18.06.14 å sende saken videre til kommunestyret for
behandling.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
1. Klagene på vedtaket av områdereguleringsplanen for Linnegrøvan næringsområde tas ikke til
følge.
2. Klagene oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Repr. Kjelland Larsen (AP) fremmet forslag:
1. Kommunestyret tar klagene på vedtaket av områdereguleringsplanen m.h.t jordvern for
Linnegrøvan næringsområde tas til følge.
2. Resterende klager oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse.
Repr. Andresen (H) ba om at følgende protokollføres:
Høyres gruppe forutsetter at når Statens Vegvesen skal behandle saken hva angår rundkjøring samt sykkel og
gangsti, skal den realiseres ved anleggelse av undergang (vei ned til Linnegrøvan).
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Punkt 1 i rådmannens forslag satt opp mot punkt 1 i AP sitt forslag til vedtak. Punkt 1 i rådmannens
forslag til vedtak vedtatt med 17 mot 10 stemmer (AP, V, SP)
 Repr. Kjelland Larsen (AP) trakk punkt 2 i sitt forslag
 Punkt 2 i rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:
1. Klagene på vedtaket av områdereguleringsplanen for Linnegrøvan næringsområde tas ikke
til følge.
2. Klagene oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

PS 59/14 Sluttbehandling - Detaljregulering for del av Nodenesveien og
Pålsnesveien
Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for del av
Nodenesveien og Pålsnesveien bestående av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med vedlegg
(vedlegg 1-7).

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 21.05.2014
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for del av Nodenesveien og
Pålsnesveien bestående av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med vedlegg (vedlegg 1-7).
Leder Terkelsen (FRP) fremmet forslag:
Plan- og miljøutvalget aviser detaljregulering for del av Nodenesveien.
Plan- og miljøutvalget ber kommunestyret endre føringer som er gitt i Søvik Nodenes i forbindelse med
behandling av Pålsnesplanen
Trafikksikkerhet for myke trafikanter kan og var i varetatt under behandling av Pålsnesplanen.

Trafikksikkerhet i Søvik Nodenesplanen kan ivaretas ved eksempel fartsdumper med skilting 30 km i begge
planer.

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak satt opp mot FRP sitt forslag. Rådmannens forslag vedtatt med 7 stemmer (H,
KRF, V, AP) mot 2 stemmer (FRP)

Innstilling:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for del av
Nodenesveien og Pålsnesveien bestående av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med vedlegg
(vedlegg 1-7).

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.05.2014
Behandling:
Til behandling forelå plan- og miljøutvalgets innstilling:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for del av Nodenesveien og
Pålsnesveien bestående av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med vedlegg (vedlegg 1-7).
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet forslag:
Med bakgrunn i FRPs forslag i Plan- og miljøutvalget 21.05.14 sak PS 71/14 ber kommunestyret om at det
fremmes en sak som ivaretar intensjonen i forslaget om en endring av rekkefølgekrav i Søvik-Nodenesplanene
og samtidig legger opp til en endring av gang-sykkelvei/fortau i Pålsnesplanen
Ordfører Severinsen (H) fremmet utsettelsesforslag:
Saken utsettes til neste møte.
Votering:
Ordførerens utsettelsesforslag vedtatt med 21 (H(8),AP, SV, SP, KRF) mot 5 stemmer (FRP).
Rådmannens forslag og FRP sitt forslag ble dermed ikke votert over.

Vedtak:
Saken utsettes til neste møte.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.06.2014
Behandling:
Til behandling forelå plan- og miljøutvalgets innstilling:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for del av Nodenesveien og
Pålsnesveien bestående av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med vedlegg (vedlegg 1-7).

Repr. Daland (FRP) fremmet forslag:
Med bakgrunn i FRPs forslag i Plan- og miljøutvalget 21.05.14 sak PS 71/14 ber kommunestyret om at det
fremmes en sak som ivaretar intensjonen i forslaget om en endring av rekkefølgekrav i Søvik-Nodenesplanene
og samtidig legger opp til en endring av gang-sykkelvei/fortau i Pålsnesplanen

Votering:
Plan- og miljøutvalgets innstilling forslag satt opp mot FRP sitt forslag til vedtak. Plan- og miljøutvalgets
innstilling vedtatt med 23 mot 4 (SP, FRP) stemmer.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for del av
Nodenesveien og Pålsnesveien bestående av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med vedlegg
(vedlegg 1-7).

