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Av 27 representanter er 27 til stede inkludert møtende vararepresentanter.
Sakskartet var datert 20. august 2014 og omhandlet PS 60/14 tom PS 67/14. Sak om foreløpige
rammer for arbeidet med økonomiplan 2015-2018 ble trukket fra sakskartet 26. august, da den skal
behandles i kommunestyret på et senere tidspunkt. Sak 67/14 ble ettersendt 27. august. Møtet ble
annonsert i Fædrelandsvennen 25. august.
Merknader til innkalling og sakskart
Repr. Try (SP) påpekte at flere av sakene var til behandling i formannskapet 27.08.14, dagen før
kommunestyremøtet. I tillegg ble sak PS 67/12 ettersendt i sin helhet den 27.04.14 Representanten
stilte spørsmål om dette var i tråd med god forvaltningspraksisen og ba om at kommunen søker å
unngå slike situasjoner i fremtiden.
Habilitet
 PS 67/14 Kommunedelplan E 39 - Ytre ringvei Vige - Volleberg - høringsuttalelse fra Søgne
kommune - Repr. Lohne (H) erklært inhabil – ingen vara møtte for representanten.
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.
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PS 60/14 Godkjenning av protokoll fra møte 19.06.14
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 19.06.14.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.08.2014
Behandling:
Fung. ordfører Andresen (H) orienterte om at utbyggere er uenig i administrasjonens fortolkning av vedtak i
sak PS 49/14.
For øvrig ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 19.06.14

PS 61/14 Referatsaker 28.08.14
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.08.2014
Behandling:
Ingen merknader

Vedtak:
Kommunestyret tar referatsaken til orientering.

RS 14/14 Særutskrift - Kjøp av Gamle Åros vei gnr. 20, bnr. 134 2014/2131
PS 62/14 Interkommunalt samarbeid om Barnevernstjeneste og PPT Utgiftsfordeling
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Utgiftsfordelingen mellom Søgne og Songdalen kommuner for felles barnevernstjeneste og
PP-tjeneste vedtatt i Samarbeidsmøtet 12. juli 2010, og referert under saksutredningen,
godkjennes for Søgne kommunes vedkommende.
2. Rådmannen får fullmakt til å avtale med Songdalen kommune eventuelle framtidige
endringer i kostnadsfordelingen. Endringer skal rapporteres til formannskapet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.08.2014

Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Utgiftsfordelingen mellom Søgne og Songdalen kommuner for felles barnevernstjeneste og PPtjeneste vedtatt i Samarbeidsmøtet 12. juli 2010, og referert under saksutredningen, godkjennes for
Søgne kommunes vedkommende.
2. Rådmannen får fullmakt til å avtale med Songdalen kommune eventuelle framtidige endringer i
kostnadsfordelingen. Endringer skal rapporteres til formannskapet.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.08.2014
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Utgiftsfordelingen mellom Søgne og Songdalen kommuner for felles barnevernstjeneste og PPtjeneste vedtatt i Samarbeidsmøtet 12. juli 2010, og referert under saksutredningen, godkjennes
for Søgne kommunes vedkommende.
2. Rådmannen får fullmakt til å avtale med Songdalen kommune eventuelle framtidige endringer i
kostnadsfordelingen. Endringer skal rapporteres til formannskapet.

PS 63/14 Nytt 50% driftstilskudd for fysioterapeuter - utsatt sak
Rådmannens forslag til vedtak:
Driftstilskudd for fysioterapeuter vurderes på nytt i forbindelse med økonomiplanen for 2015.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.08.2014
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Driftstilskudd for fysioterapeuter vurderes på nytt i forbindelse med økonomiplanen for 2015.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet forslag:
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 Norske Fysioterapeutforbund (NFF), ASA 4313
regulerer hvordan dette skal gjøres.
Kommunestyre 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 satt opp mot FRP sitt forslag til vedtak. Rådmannens forslag vedtatt med 23 mot 4 (FRP,
SP) stemmer.

Vedtak:
Driftstilskudd for fysioterapeuter vurderes på nytt i forbindelse med økonomiplanen for 2015.

PS 64/14 Kommunedelplan for Tangvall - vedtak av planprogram
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet innstiller til kommunestyret at planprogram for kommunedelplan for Tangvall vedtas
med følgende endringer:
1. Kulturlandskap tilføyes i kolonnen for landbruk i tabellen over tema som skal
konsekvensutredes.
2. Innledningen til kapittel 2. Premisser for planarbeidet suppleres med følgende avsnitt:
Det vil i planarbeidet bli lagt vekt på fortetting og transformering av eksisterende bebygde
områder. Elva med kantsone skal ivaretas og det er et mål å knytte elva tettere til sentrum som et
natur- og turområde.

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.08.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Formannskapet innstiller til kommunestyret at planprogram for kommunedelplan for Tangvall vedtas med
følgende endringer:
1. Kulturlandskap tilføyes i kolonnen for landbruk i tabellen over tema som skal konsekvensutredes.
2. Innledningen til kapittel 2. Premisser for planarbeidet suppleres med følgende avsnitt:
«Det vil i planarbeidet bli lagt vekt på fortetting og transformering av eksisterende bebygde
områder. Elva med kantsone skal ivaretas og det er et mål å knytte elva tettere til sentrum som et
natur- og turområde».

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.08.2014
Behandling:
Repr. Eikeland (FRP) ba kommunestyret vurdere hans habilitet da faren eier en tomt i planområdet.
Representanten fratrådte møtet under habilitetsvurderingen. Repr. Eikeland ble enstemmig vurdert som habil
og tiltrådte møtet.
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
Formannskapet innstiller til kommunestyret at planprogram for kommunedelplan for Tangvall vedtas med
følgende endringer:
1. Kulturlandskap tilføyes i kolonnen for landbruk i tabellen over tema som skal konsekvensutredes.
2. Innledningen til kapittel 2. Premisser for planarbeidet suppleres med følgende avsnitt:

«Det vil i planarbeidet bli lagt vekt på fortetting og transformering av eksisterende bebygde
områder. Elva med kantsone skal ivaretas og det er et mål å knytte elva tettere til sentrum som et
natur- og turområde»
Repr. Terkelsen fremmet forslag:
Kommunedelplan for Tangvall utvides og tar med del aa GB 72/10 (Gårdstun).

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

Vedtak:
1. Kulturlandskap tilføyes i kolonnen for landbruk i tabellen over tema som skal konsekvensutredes.
2. Innledningen til kapittel 2. Premisser for planarbeidet suppleres med følgende avsnitt:
«Det vil i planarbeidet bli lagt vekt på fortetting og transformering av eksisterende bebygde områder.
Elva med kantsone skal ivaretas og det er et mål å knytte elva tettere til sentrum som et natur- og
turområde»

PS 65/14 Klagebehandling - områderegulering for Kvernhustangen
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Med hjemmel i forvaltningsloven § 33 avvises klagen fra Per Juell Larsen, fordi klager ikke
har rettslig klageinteresse.
2. Med hjemmel i forvaltningsloven § 33, avvises klagen fra Advokat Aabelvik på vegne av
Johan Åros, fordi klagen kom inn etter klagefristen.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.08.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Med hjemmel i forvaltningsloven § 33 avvises klagen fra Per Juell Larsen, fordi klager ikke har
rettslig klageinteresse.
2. Med hjemmel i forvaltningsloven § 33, avvises klagen fra Advokat Aabelvik på vegne av Johan
Åros, fordi klagen kom inn etter klagefristen.

PS 66/14 Oversendelse av planprogram til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet
Rådmannens forslag til vedtak:
 Vedlagte brev oversendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet sammen med
planprogrammet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.08.2014
Behandling:
Rådmannens forslag med endringer fremkommet i møtet vedtatt med 5 mot 2 (V, AP) stemmer. Oppdatert
brev vil bli tilgengelig for kommunestyret i møtet 28.08.14.

Innstilling:
Vedlagte brev, med endringer fremkommet i møtet oversendes til Kommunal- og
moderniseringsdepartementet sammen med planprogrammet.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.08.2014
Behandling:
Brev med endringer fremkommet i formannskapet 27.08.14 lå ved saken.
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
Vedlagte brev oversendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet sammen med planprogrammet.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet forslag:
Dagens trase (oransje linje) tas med i planprogrammet.
Repr. Kjelland Larsen (AP) fremmet fellesforslag på vegne av SV, V, SP og AP:
Kommunestyret ønsker at de aktuelle alternativer med unntak av oransje trase utredes.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:



FRP sitt forslag falt med 2 (FRP-Verdal og Terkelsen) mot 25 stemmer
Formannskapets innstilling satt opp mot fellesforslag fra SV, V, SP og AP. Formannskapets innstiling
vedtatt med 17 mot 10 (SV, V, SP og AP) stemmer

Vedtak:
Vedlagte brev oversendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet sammen med
planprogrammet.

PS 67/14 Kommunedelplan E 39 - Ytre ringvei Vige - Volleberg - høringsuttalelse
fra Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Dersom det skulle oppstå problemer med fremdriften av planen i Kristiansand, bør det legges inn en
mulighet for å videreføre kommunedelplanen i to kommunedelplaner – en fra Vige til Breimyr og en
fra Breimyr til Volleberg.

Saksprotokoll i Formannskapet - 27.08.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Dersom det skulle oppstå problemer med fremdriften av planen i Kristiansand, bør det legges inn en mulighet
for å videreføre kommunedelplanen i to kommunedelplaner – en fra Vige til Breimyr og en fra Breimyr til
Volleberg.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.08.2014
Behandling:
Repr. Lohne (H) erklært inhabil da sønnen har forfattet forslaget fra Statens Vegvesen, og representanten
fratrådte møtet. Ingen vara møtte for repr. Lohne og det var 26 representanter til stede under behandlingen.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Dersom det skulle oppstå problemer med fremdriften av planen i Kristiansand, bør det legges inn en
mulighet for å videreføre kommunedelplanen i to kommunedelplaner – en fra Vige til Breimyr og en
fra Breimyr til Volleberg.

