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Av 27 representanter er 27 til stede inkludert møtende vararepresentanter. Sakskartet var datert 18.
september 2014 og omhandlet PS 68/14 tom PS 80/14. Møtet ble annonsert i Fædrelandsvennen 22.
september.
Merknader til innkalling og sakskart
Repr. Terkelsen (FRP) påpekte det var feil funksjon bak navnet til Åse Severinsen (H). Dette er
rettet opp. Representanten viste til tidligere praksis, hvor ordførerens navn har blitt lest opp først, og
ba om at ordfører blir ropt opp først ved navnopprop.
Habilitet
Sak PS 74/14 Sak ang søknad fra Spiren barnehage
 Repr. Janette Kleivset (KRF) vurdert som inhabil. Torunn Verdal (KRF) møtte for
representanten
 Repr. Grethe J. Alver (H) vurdert som inhabil. Trond Reitan (H) møtte for representanten.
Åpen spørretid
I forkant av behandlingen av saker leste Peder Johan Pedersen fra Grønt nettverk følgende spørsmål:
På ettervinteren 2011 vedtok kommunestyret en kommunedelplan for Kjellandsheia, en svært
grovkornet plan. Et alternativt forslag fra Sosialistisk Venstreparti om å legge planforslaget på
is for en tid, falt. Dette forslaget innebar å utsette planforslaget for å starte en debatt / samtale i
kommunen og utad med kommunens innbyggere om hvilke overordnende verdier utbyggingen av
dette store området skulle utvikles etter. Mindretallet ønsket en tydelig miljøoverbygning over hele
prosjektet før reguleringsarbeidet tok til.
Det ble da svart fra rådmannen at de forholdene mindretallet ønsket, skulle kommunen komme
tilbake til når reguleringsarbeidet startet. I mai samme år, reiste plan- og miljøutvalget på studietur
til Hurdal økolandsby , trolig med bakgrunn i det rådmannen hadde forespeilet.
Planen for utbyggingen av Kjellandsheia er kanskje det mest omfattende utbyggingsprosjektet
i Søgne noensinne. I realiteten en ny bydel i Søgne der opp mot 5/6 000 innbyggere skal finne
sitt bosted fram mot 2050. Det vil bli vesentlig privat utbygging, men kommunen er også en stor
grunneier i området. Reguleringsarbeidet er i gang, etter det vi vet.
Vel, ordfører, meningen med dette initiativet fra vår side, er å bidra til innbyggerdeltakelse,
åpne opp for og involvere kommunens innbyggere og organisasjoner gjennom åpne prosesser
og folkemøter om denne store utbyggingen, og hvilke verdier prosjektet skal utvikles etter.
Det har ordføreren lovet oss, flere ganger i snart ett år. Vi, det er ”Grønt Nettverk” i Søgne.
Det har vært henvendelser til leder i plan- og miljøutvalget om samme sak, uten tilbakemelding
derfra.

Når ser ordføreren for seg at kommunen kan starte den utadrettede informasjonen /
ideinnhentingen om utbyggingen av Kjellandsheia slik Grønt Nettverk er blitt lovet flere
ganger?
Ordfører Åse Severinsen (H) svarte:
Søgne kommune hadde møte med flere representanter fra Grønt Nettverk fredag 20. juni 2014.
Kommunen orienterte der om planarbeidet, og Grønt Nettverk kom med innspill til hva de så på som
viktig i det videre planarbeidet.
Arbeidet med store områdereguleringer er tidkrevende prosesser. Da vi hadde møte med Grønt
Nettverk hadde vi mottatt planutkast for de tre områdereguleringene som pågår, og
administrasjonen hadde gitt en første tilbakemelding på planforslagene. Regulantene jobber nå med
revidering av bestemmelser, plankart og planbeskrivelse. Videre behandling av planene fra
kommunens side avhenger av når vi mottar reviderte planutkast. Sannsynligvis kan planene bli lagt
fram til politisk førstegangsbehandling første kvartal 2015.
I forbindelse med første gangs høring og offentlig ettersyn av planene vil det bli arrangert
folkemøter for å få innspill til planene. Dette ble også signalisert i møtet den 20.06.14.
De overordna føringene for hvordan områdene skal bygges ut ligger i kommunedelplanen for
Kjellandsheia. Kommunen forventer at områdereguleringene utformes i tråd med hovedtrekkene i
kommunedelplanen.
Peder Johan Pedersen leste følgende spørsmål:
Ved siste kommuneplanrevisjon ble disse forpliktelsene lagt inn i kommuneplanen, side 9, punkt 3.7
miljø og klimaplan:
Det utarbeides ny miljø- og ressursplan
Hvor langt er dette arbeidet kommet, og hvordan er arbeidet organisert?
Ålegressenger og mudderbukter er lokale prioriterte naturtyper og skal forvaltes på samme måte
som de nasjonale i tråd med naturmangfoldslovens § 53m.fl.
På hvilke måter er denne forpliktelsen innarbeidet i kommunens arealplanlegging og
byggesaksbehandling ?
Ordfører Åse Severinsen (H) svarte:
1. Miljø- og ressursplan
Denne planen er omtalt i kommuneplanen. I planstrategien som ble vedtatt sammen med
kommuneplanen er det en tabell som lister opp hvilke planer kommunen skal prioritere i kommende
periode. Der er miljø- og ressursplanen med.
Arealenheten fremmet sak for formannskapet 23.04.2014 for å klargjøre prioriteringen av sakene
nevnt i planstrategien ut fra tilgjengelige ressurser. Formannskapet gjorde da følgende vedtak:
Følgende plansaker skal gis prioritet i denne valgperioden:
 E39 prosjektet
 Kommunedelplan for Tangvall
 Områdereguleringene for Ausviga, Kjellandsheia syd og Leireheia.



Kommunedelplan for sykkelveinettet

Øvrige planlagte kommunale planprosesser som fremgår av tabell 1 avventes.
På denne bakgrunnen er det ikke igangsatt arbeid med ny miljø- og ressursplan.
2. Ålegressenger og mudderbukter
Naturtyper kartlegges og verdisettes i henhold typesystemet Naturtyper i Norge. (NiN)
Verdisetting gis som følger:
A- Nasjonalt viktig
B- Regionalt viktig
C- Lokalt viktig.
Det foreligger 172 registreringer av naturtypen Ålegressamfunn i Søgne. Av disse har en lokalitet Ytre Kilen – Kategori A, Seks lokaliteter har kategori B og 165 lokaliteter har kategori C.
Mudderbukter er ikke en naturtype ett NiN-standarden, men det antas at det er naturtypen
«Strandeng og Strandsump» det siktes til. Det er registrert 17 slike i Søgne, hvorav åtte er kategori
A, seks kategori B og tre kategori C. Tiltak i slike områder vil som oftest kreve tillatelse etter
mudring- og dumpingforskriften. Det er Fylkesmannen i Vest-Agder som er saksbehandler på slike
saker.
Ved saksbehandling behandles sakene i tråd med Naturmangfoldlovens prinsipper i § 8-12, slik det
følger av § 7. Kommunen har kartdatabaser der alle registreringer av disse naturtypene
fremkommer som benyttes i saksforberedelsene.
Interpellasjoner
Før behandlingen av oppsatte saker leste Christian Eikeland (FRP) følgende interpellasjon:
«Lokalavisa Budstikka har hatt en reportasje vedrørende handelsstandens fortvilelse over
kommunens avgjørelse om å ta leie for å bruke Torvet på Tangvall. Fremskrittspartiet er av den
oppfatningen at skal man videreutvikle Tangvall sentrum, er det viktig med møteplasser mellom
kommunen og næringen. Både for å tilrettelegge for eksisterende næring, men også for å tiltrekke ny
næring, er det viktig med gode tiltak som kan medføre økt handel.
Den siste saken er leie av Torvet. Handelsstanden ønsker å sette opp midlertidige boder i forbindelse
med julehandelen. Andre steder viser det seg at kommuner tilrettelegger for dette på en annen måte
enn Søgne kommune. I 2014 har kommunen, etter FrPs oppfattelse gitt handelsstanden fritak fra
reglementet for torvleie, og akseptert at man kan leie Torvet kostnadsfritt. Dette er en positiv
beslutning, men ettersom politikerne har vedtatt et reglement, forstår FrP at rådmannen ikke kan
love noe for fremtidige år.
FrP har følgende spørsmål, samt oversendelsesforslag:
1
2

Vil ordfører ta initiativ til at det fremmes en sak der man ser på retningslinjer om
Torvleie på ny, der fokus er å tilrettelegge bedre for eksisterende næring i sentrum?
Vil ordfører ta initiativ til at det etableres en møteplass mellom kommunen og næringen i
sentrum, for eksempel 2-4 ganger årlig?»

Ordfører Åse Severinsen (H) svarte:
«Svar på spørsmål nr. 1.

Ordfører har allerede tatt problemstillingen opp i samarbeidsmøte med administrasjonen i forhold
til «Svar på søknad vedr bygg og bruk av salgsboder på torget, datert 19. 08. 2014.» Ordfører ser
for seg at politikerne drøfter eksisterende regler, og ev fremmer forslag om endringer i regelverket
med tanke på tilrettelegging for næring i sentrum. Denne saken bør også sees i sammenheng med
sak 76/ 2014 - Utbygging av felles- og lekearealer på Tangvall som vi har til behandling i dag.
Svar på spørsmål nr. 2:
Ordfører har hatt kontakt med ulike ledere av handelsforeningen på Tangvall i møte, og på mail. Det
har dessverre vært hyppige skifter av ledere i foreningen, noe som har ført til mangel på jevn
kontakt. Ordfører er av den mening at kommunen må legge til rette for faste møteplasser/ møtetider,
der kommunens administrasjon og politikere møter representanter for næringsdrivende på Tangvall
og i Linnegrøvan. Møtene kan f. eks gjennomføres en gang / halvår for gjensidig informasjon eller
samarbeid om tiltak.»
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 68/14 Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 28.08.14
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 28.08.14.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.09.2014
Behandling:
Ingen merknader

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 28.08.14.

PS 69/14 Sluttbehandling - detaljregulering for Gamle Lundevei øst
Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget tar ikke innkommende merknader om høyder og utforming av bebyggelsen til
følge. Utvalget legger vekt på at den planlagte transformasjonen vil bidra til å styrke Lunde som
senter i tråd med kommuneplanen. Den planlagte bebyggelsen ligger i utkanten av Lunde sentrum og
vurderes å ha en begrenset innvirkning på kulturmiljøet.

Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for Gamle
Lundevei øst.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtak av planen som
underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 03.09.2014
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget tar ikke innkommende merknader om høyder og utforming av bebyggelsen til følge.
Utvalget legger vekt på at den planlagte transformasjonen vil bidra til å styrke Lunde som senter i tråd med
kommuneplanen. Den planlagte bebyggelsen ligger i utkanten av Lunde sentrum og vurderes å ha en
begrenset innvirkning på kulturmiljøet.
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for Gamle
Lundevei øst.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtak av planen som
underinstans.
Repr. Pettersen (V) fremmet fellesforslag på vegne av AP, V og KRF:

Saken avvises Lunde vel jobber med en alternativ planskisse og plm vil avvente realitetsbehandling
av detaljplan for gamle Lundevei Øst inntil dette foreligger
Repr. Langeland (H) fremmet forslag om nytt kulepunkt 3:
3. Det vises til tidligere behandling av saken i Plan- og miljøutvalget 10.04.13, 26.06.13 og 21.05.14

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:



Rådmannens forslag til vedtak satt opp mot fellesforslaget. Rådmannens forslag til vedtatt med 5
stemmer mot 4 stemmer (AP, V, KRF)
Høyres forslag til nytt kulepunkt 3 enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Plan- og miljøutvalget tar ikke innkommende merknader om høyder og utforming av bebyggelsen til
følge. Utvalget legger vekt på at den planlagte transformasjonen vil bidra til å styrke Lunde som senter
i tråd med kommuneplanen. Den planlagte bebyggelsen ligger i utkanten av Lunde sentrum og
vurderes å ha en begrenset innvirkning på kulturmiljøet.
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for Gamle
Lundevei øst.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtak av planen som
underinstans.
3. Det vises til tidligere behandling av saken i PMl 10.04.13, 26.06.13 og 21.05.14

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.09.2014
Behandling:
Til behandling forelå plan- og miljøutvalgets innstilling:
Plan- og miljøutvalget tar ikke innkommende merknader om høyder og utforming av bebyggelsen til følge.
Utvalget legger vekt på at den planlagte transformasjonen vil bidra til å styrke Lunde som senter i tråd med
kommuneplanen. Den planlagte bebyggelsen ligger i utkanten av Lunde sentrum og vurderes å ha en
begrenset innvirkning på kulturmiljøet.
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
4. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for Gamle
Lundevei øst.
5. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtak av planen som
underinstans.
6. Det vises til tidligere behandling av saken i PMl 10.04.13, 26.06.13 og 21.05.14

Votering:
Rådmannens forslag vedtatt med 14 (H, FRP) mot 13 (KRF, V, AP, SP, SV) stemmer.

Vedtak:
Plan- og miljøutvalget tar ikke innkommende merknader om høyder og utforming av bebyggelsen til
følge. Utvalget legger vekt på at den planlagte transformasjonen vil bidra til å styrke Lunde som senter
i tråd med kommuneplanen. Den planlagte bebyggelsen ligger i utkanten av Lunde sentrum og
vurderes å ha en begrenset innvirkning på kulturmiljøet.
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas forslag til detaljregulering for Gamle
Lundevei øst.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtak av planen som
underinstans.
3. Det vises til tidligere behandling av saken i PMl 10.04.13, 26.06.13 og 21.05.14

PS 70/14 Foreløpige rammer for arbeidet med økonomiplan 2015-18
Rådmannens forslag til vedtak:
I utarbeidelsen av rådmannens forslag legges følgende til grunn:
1.

Statistisk sentralbyrås middelalternativ brukes som anslag på befolkningsvekst.

2.

Frie inntekter budsjetteres i tråd med anslag fra KS og Telemarksforskning.

3.

Det legges ikke opp til endringer i eiendomsskatten.

4.

Det tas sikte på et netto driftsresultat på minimum 5 mill. kroner i 2015, og at dette økes opp
mot 3 prosent over tid.

5.

Enhetenes budsjetter for 2015:
-

Forslag fra enhetene om økte rammer vurderes restriktivt, og bare endringer som vurderes
som helt nødvendige innarbeides i rådmannens forslag.

-

Det tas i utgangspunktet sikte på at pleie og omsorg og skolene i 2015 som et minimum
må håndtere kostnader knyttet til befolkningsvekst innenfor en videreføring av rammene i
gjeldende økonomiplan.

-

Det tas sikte på å redusere rammen til barnehageenheten som følge av redusert behov for
barnehageplasser.

-

Det legges til grunn en generell økning av gebyrer og avgifter på nivå med deflatoren som
publiseres i statsbudsjettet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.09.2014
Behandling:
Orientering ved økonomisjef Ståle Øverland i forkant av behandlingen.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
I utarbeidelsen av rådmannens forslag legges følgende til grunn:
1.
2.
3.
4.

Statistisk sentralbyrås middelalternativ brukes som anslag på befolkningsvekst.
Frie inntekter budsjetteres i tråd med anslag fra KS og Telemarksforskning.
Det legges ikke opp til endringer i eiendomsskatten.
Det tas sikte på et netto driftsresultat på minimum 5 mill. kroner i 2015, og at dette økes opp mot 3
prosent over tid.
5. Enhetenes budsjetter for 2015:
 Forslag fra enhetene om økte rammer vurderes restriktivt, og bare endringer som vurderes
som helt nødvendige innarbeides i rådmannens forslag.
 Det tas i utgangspunktet sikte på at pleie og omsorg og skolene i 2015 som et minimum må
håndtere kostnader knyttet til befolkningsvekst innenfor en videreføring av rammene i
gjeldende økonomiplan.
 Det tas sikte på å redusere rammen til barnehageenheten som følge av redusert behov for
barnehageplasser.
 Det legges til grunn en generell økning av gebyrer og avgifter på nivå med deflatoren som
publiseres i statsbudsjettet.
Repr. Andresen (H) fremmet forslag til nytt punkt 3:


Kommunestyret vil vurdere endringer av eiendomsskatten. En vil komme tilbake til denne delen ved
den endelige budsjettbehandlingen herunder dekning

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Punkt 1, 2, 4 og 5 i rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt
 Punkt 3 i rådmannens forslag til vedtak satt opp mot Høyre sitt forslag til punkt 3. Høyres forslag
vedtatt med 4 (H) mot 3 (AP, V, KRF) stemmer.

Innstilling:
I utarbeidelsen av rådmannens forslag legges følgende til grunn:
1. Statistisk sentralbyrås middelalternativ brukes som anslag på befolkningsvekst.
2. Frie inntekter budsjetteres i tråd med anslag fra KS og Telemarksforskning.
3. Kommunestyret vil vurdere endringer av eiendomsskatten. En vil komme tilbake til denne
delen ved den endelige budsjettbehandlingen herunder dekning
4. Det tas sikte på et netto driftsresultat på minimum 5 mill. kroner i 2015, og at dette økes opp
mot 3 prosent over tid.
5. Enhetenes budsjetter for 2015:
 Forslag fra enhetene om økte rammer vurderes restriktivt, og bare endringer som
vurderes som helt nødvendige innarbeides i rådmannens forslag.





Det tas i utgangspunktet sikte på at pleie og omsorg og skolene i 2015 som et minimum
må håndtere kostnader knyttet til befolkningsvekst innenfor en videreføring av
rammene i gjeldende økonomiplan.
Det tas sikte på å redusere rammen til barnehageenheten som følge av redusert behov
for barnehageplasser.
Det legges til grunn en generell økning av gebyrer og avgifter på nivå med deflatoren
som publiseres i statsbudsjettet.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.09.2014
Behandling:
Orientering ved økonomisjef Ståle Øverland i forkant av behandlingen.
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
I utarbeidelsen av rådmannens forslag legges følgende til grunn:
6. Statistisk sentralbyrås middelalternativ brukes som anslag på befolkningsvekst.
7. Frie inntekter budsjetteres i tråd med anslag fra KS og Telemarksforskning.
8. Kommunestyret vil vurdere endringer av eiendomsskatten. En vil komme tilbake til denne delen ved
den endelige budsjettbehandlingen herunder dekning
9. Det tas sikte på et netto driftsresultat på minimum 5 mill. kroner i 2015, og at dette økes opp mot 3
prosent over tid.
10. Enhetenes budsjetter for 2015:
 Forslag fra enhetene om økte rammer vurderes restriktivt, og bare endringer som vurderes
som helt nødvendige innarbeides i rådmannens forslag.
 Det tas i utgangspunktet sikte på at pleie og omsorg og skolene i 2015 som et minimum må
håndtere kostnader knyttet til befolkningsvekst innenfor en videreføring av rammene i
gjeldende økonomiplan.
 Det tas sikte på å redusere rammen til barnehageenheten som følge av redusert behov for
barnehageplasser.
 Det legges til grunn en generell økning av gebyrer og avgifter på nivå med deflatoren som
publiseres i statsbudsjettet.
Repr. Egeli (AP) fremmet forslag til nytt punkt 3, likelydende rådmannens punkt 3:


Det legges ikke opp til endringer i eiendomsskatten.

Votering
Det ble votert i følgende rekkefølge
 Punkt 1 i formannskapets innstilling enstemmig vedtatt
 Punkt 2 i formannskapets innstilling enstemmig vedtatt
 Punkt 3 i formannskapets innstilling satt opp mot AP sitt forslag til punkt 3. Formannskapets
innstilling vedtatt med 14 (H, FRP) mot 13 (AP, V, SV, KRF, SP) stemmer
 Punkt 4 i formannskapets innstilling enstemmig vedtatt
 Punkt 5 i formannskapets innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:
I utarbeidelsen av rådmannens forslag legges følgende til grunn:
1. Statistisk sentralbyrås middelalternativ brukes som anslag på befolkningsvekst.
2. Frie inntekter budsjetteres i tråd med anslag fra KS og Telemarksforskning.

3. Kommunestyret vil vurdere endringer av eiendomsskatten. En vil komme tilbake til denne delen ved den
endelige budsjettbehandlingen herunder dekning
4. Det tas sikte på et netto driftsresultat på minimum 5 mill. kroner i 2015, og at dette økes opp mot 3
prosent over tid.
5. Enhetenes budsjetter for 2015:
 Forslag fra enhetene om økte rammer vurderes restriktivt, og bare endringer som vurderes som helt
nødvendige innarbeides i rådmannens forslag.
 Det tas i utgangspunktet sikte på at pleie og omsorg og skolene i 2015 som et minimum må håndtere
kostnader knyttet til befolkningsvekst innenfor en videreføring av rammene i gjeldende økonomiplan.
 Det tas sikte på å redusere rammen til barnehageenheten som følge av redusert behov for
barnehageplasser.
 Det legges til grunn en generell økning av gebyrer og avgifter på nivå med deflatoren som publiseres
i statsbudsjettet.

PS 71/14 Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017
Saksprotokoll i Eldrerådet - 01.09.2014
Behandling:
Leder for 0-visjon Tonje Moen orienterte om Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 for Søgne kommune i forkant
av behandlingene.
Eldrerådet fattet følgende enstemmige innstilling.

Innstilling:
Eldrerådet er tilfreds med prosess og innhold i planen, men har følgende merknader:
 Det vises til brev fra beboere på Berge. Søgneelva går ofte over veien, og barna i området har
problemer med å komme seg til skolen. Hvordan vil kommunen følge opp dette?
 Eldrerådet viser til punkt om i planen hekker og sikthindringer, side 23 og 24. Eldrerådet mener at
arbeidet med oppfølging av hekker langs både fylkesveier og kommunale veier bør prioriteres, og
det bør sikres at det følger med midler til dette arbeidet.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 02.09.2014
Behandling:
Leder for 0-visjon Tonje Moen orienterte om Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 for Søgne kommune i forkant
av behandlingen.
Protokolltilførsel fra Asbjørn Olaussen:


Strategiplan for Agderfylkene har som målsetting maksimalt 32 trafikkskadde og drepte. Målsetting
må være 0 skadde og 0 drepte

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har følgende innspill til planen:


Fylkesvei til Berge blir oversvømt ca. 2 ganger pr. år. Dette er en skolevei og ikke sikkert nok. Dette
er tatt opp med kommunen og sendt videre til fylket, som må se på saken

Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017 ble enstemmig vedtatt med følgende

Innstilling:
Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017 vedtas

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 03.09.2014
Behandling:
Prosjektleder for 0-visjon Tonje Moen orienterte og svarte på spørsmål om Trafikksikkerhetsplan 2014-2017
for Søgne kommune i forkant av behandlingene.
Repr. Ribe (H) ba om at følgende protokollføres:
Når saken kommer til behandling i kommunestyret, kan vi komme til å endre syn på enkelte punkter

Innstilling:
Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017 vedtas.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 10.09.2014
Behandling:
Innspill fra eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne fulgte saken.
Plan og miljøutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017 vedtas.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.09.2014
Behandling:
Prosjektleder for 0-visjon Tonje Moen svarte på spørsmål om Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 for Søgne
kommune i forkant av behandlingene
Innspill fra eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne fulgte saken.
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017 vedtas.
Repr. Andresen (H) fremmet forslag:

Hovedlinjene i trafikksikkerhetsplanen for Søgne legges til grunn for trafikksikkerhet for Søgne 2014-2017.
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak satt opp mot Høyres forslag til vedtak. Høyres forslag enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Hovedlinjene i trafikksikkerhetsplanen for Søgne legges til grunn for trafikksikkerhet for Søgne 20142017.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.09.2014
Behandling:
Repr. Asle Jonas Holmen (AP) stilte spørsmål med sin habilitet, da han har sendt innspill til planen.
Representanten fratrådte møtet under habilitetsvurderingen, og ble enstemmig erklært habil. Representanten
tiltrådte møtet.
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
Hovedlinjene i trafikksikkerhetsplanen for Søgne legges til grunn for trafikksikkerhet for Søgne 2014-2017.
Repr. Bakke (AP) fremmet tilleggsforslag:
Beboere på Berge har 3 ganger i løpet av et halvt år opplevd at Søgneelva flommer over veien så barna ikke
kan komme til skole/barnehage. Kommunen må innarbeid tiltak for å løse dette problemet i
trafikksikkerhetsplanen
Repr. Eikeland (FRP) fremmet tilleggsforslag:
Det jobbes for at det skal settes opp parkering forbudt skilt ved busslomme ved Nygård skole.
Votering:
Formannskapets innstilling med tilleggsforslag fra FRP og AP enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hovedlinjene i trafikksikkerhetsplanen for Søgne legges til grunn for trafikksikkerhet for Søgne 2014-2017.


Beboere på Berge har 3 ganger i løpet av et halvt år opplevd at Søgneelva flommer over veien så
barna ikke kan komme til skole/barnehage. Kommunen må innarbeid tiltak for å løse dette problemet
i trafikksikkerhetsplanen



Det jobbes for at det skal settes opp parkering forbudt skilt ved busslomme ved Nygård skole.

PS 72/14 "Fra leie til eie". Boligtiltak til rusavhengige i en rehabiliteringsprosess
Rådmannens forslag til vedtak:
Tiltak nr 4.8.7 i kommunens rusplan iverksettes i prosjekts form slik det er beskrevet i saken, såfremt
kommunen ytes tilskudd det er søkt om.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 10.09.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt:

Vedtak:
Tiltak nr 4.8.7 i kommunens rusplan iverksettes i prosjekts form slik det er beskrevet i saken, såfremt
kommunen ytes tilskudd det er søkt om.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.09.2014
Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Tiltak nr 4.8.7 i kommunens rusplan iverksettes i prosjekts form slik det er beskrevet i saken, såfremt
kommunen ytes tilskudd det er søkt om.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.09.2014
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Tiltak nr 4.8.7 i kommunens rusplan iverksettes i prosjekts form slik det er beskrevet i saken, såfremt
kommunen ytes tilskudd det er søkt om.

PS 73/14 Anmodning om opprettelse av ny sak og ny behandling av Åpen
barnehage
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret opprettholder vedtaket fra desember 2013.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 10.09.2014
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret opprettholder vedtaket fra desember 2013.

Det ble påpekt at ikke alle vedlegg var vedlagt i saken.
Repr. Bakke (AP) foreslo følgende tilleggsforslag:
Tjenesteutvalget ber foreldrene selv organisere tilbudet Åpen barnehage.

Votering:
Forslag til innstilling med tillegg fra AP enstemmig vedtatt.

Innstilling:



Kommunestyret opprettholder vedtaket fra desember 2013.
Tjenesteutvalget ber foreldrene selv organisere tilbudet Åpen barnehage

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.09.2014
Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling:



Kommunestyret opprettholder vedtaket fra desember 2013.
Kommunestyret ber foreldrene selv organisere tilbudet Åpen barnehage

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.09.2014
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:



Kommunestyret opprettholder vedtaket fra desember 2013.
Kommunestyret ber foreldrene selv organisere tilbudet Åpen barnehage

PS 74/14 Sak ang søknad fra Spiren barnehage
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret opprettholder tidligere vedtak for barnehageutbygging. Søknad om å flytte 18
barnehageplasser innvilges ikke.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 10.09.2014
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret opprettholder tidligere vedtak for barnehageutbygging. Søknad om å flytte 18
barnehageplasser innvilges ikke.
Det ble fremmet fellesforslag fra FRP og KRF:
Søgne kommune er positive til at det etableres en sentrumsnær barnehage på Tangvall. Kommunen er videre
positiv til at Spiren samler sine avdelinger og i tillegg utvider med 18 plasser ettersom de overtar en allerede
eksisterende barnehage, og anbefaler derfor en husbank-søknad.
Repr. Oscar Lohne (H) fremmet følgende forslag:
1. Tjenesteutvalget er innstilt på etablering av barnehage sentralt plassert på Tangvall. Plassering på
«svømehalltomta i.h.ht. en reguleringsplan vil etter utvalgets vurdering være et egnet sted.
2. Kommunestyret opprettholder tidligere vedtak for barnehageutbygging. Søknad om å flytte 18
barnehageplasser innvilges ikke.
3. Dersom reguleringsplanen for Svømmehalltomta omfatter barnehage er tjenesteutvalget innstilt på at
Spirens (Oasens) barnehager i Søgne flyttes dit.
Saksbehandler opplyste at legalitetsspørsmål i forhold til saken sjekkes før videre behandling av saken.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Fellesforslaget fra Frp og KrF falt med 6 mot 3 stemmer (Frp og Krf).
 Rådmannens forslag ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer (Frp og Krf)
 Tilleggsforslag pkt. 1 i forslaget fra Høyre ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer (SP, SV, Ap)
 Tilleggsforslag pkt. 3 i forslaget fra Høyre ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer. (SP, SV, AP.

Innstilling:
1. Kommunestyret opprettholder tidligere vedtak for barnehageutbygging. Søknad om å flytte 18
barnehageplasser innvilges ikke.
2. Tjenesteutvalget er innstilt på etablering av barnehage sentralt plassert på Tangvall. Plassering på
«svømehalltomta i.h.ht. en reguleringsplan vil etter utvalgets vurdering være et egnet sted.
3. Dersom reguleringsplanen for Svømmehalltomta omfatter barnehage er tjenesteutvalget innstilt på at
Spirens (Oasens) barnehager i Søgne flyttes dit.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.09.2014
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
1. Kommunestyret opprettholder tidligere vedtak for barnehageutbygging. Søknad om å flytte 18
barnehageplasser innvilges ikke.
2. Kommunestyret er innstilt på etablering av barnehage sentralt plassert på Tangvall. Plassering på
«svømehalltomta i.h.ht. en reguleringsplan vil etter utvalgets vurdering være et egnet sted.
3. Dersom reguleringsplanen for Svømmehalltomta omfatter barnehage er tjenesteutvalget innstilt på at
Spirens (Oasens) barnehager i Søgne flyttes dit.
Repr. Kleivset (KRF) fremmet forslag likelydende fellesforslaget fra KRF og FRP fremmet i tjenesteutvalget:
Søgne kommune er positive til at det etableres en sentrumsnær barnehage på Tangvall. Kommunen er videre
positiv til at Spiren samler sine avdelinger og i tillegg utvider med 18 plasser ettersom de overtar en allerede
eksisterende barnehage, og anbefaler derfor en husbank-søknad.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 KRF sitt forslag falt med 1 (KRF) mot 6 stemmer
 Punkt 1 i tjenesteutvalget innstilling enstemmig vedtatt
 Punkt 2 i tjenesteutvalget innstilling vedtatt med 5 mot 2 (AP, KRF)
 Punkt 3 i tjenesteutvalget innstilling vedtatt med 5 mot 2 (AP, V)

Innstilling:
1. Kommunestyret opprettholder tidligere vedtak for barnehageutbygging. Søknad om å flytte 18
barnehageplasser innvilges ikke.
2. Kommunestyret er innstilt på etablering av barnehage sentralt plassert på Tangvall. Plassering
på «svømehalltomta i.h.ht. en reguleringsplan vil etter utvalgets vurdering være et egnet sted.
3. Dersom reguleringsplanen for Svømmehalltomta omfatter barnehage er tjenesteutvalget innstilt
på at Spirens (Oasens) barnehager i Søgne flyttes dit.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.09.2014
Behandling:
Repr. Janette Kleivset (KRF) ba om å få vurdert sin habilitet, da hun har en lederstilling ved Oasen
bibelsenter, som er part i saken. Representanten ble enstemmig vurdert som inhabil. Torunn Verdal (KRF)
møtte for representanten
Repr. Grethe J. Alver (H) ba om å få vurdert sin habilitet, da hun har en lederstilling i en barnehage som vil
bli berørt av vedtak i saken. Representanten ble enstemmig vurdert som inhabil. Trond Reitan (H) møtte for
representanten.
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
4. Kommunestyret opprettholder tidligere vedtak for barnehageutbygging. Søknad om å flytte 18
barnehageplasser innvilges ikke.
5. Kommunestyret er innstilt på etablering av barnehage sentralt plassert på Tangvall. Plassering på
«svømehalltomta i.h.ht. en reguleringsplan vil etter utvalgets vurdering være et egnet sted.
6. Dersom reguleringsplanen for Svømmehalltomta omfatter barnehage er kommunestyret innstilt på at
Spirens (Oasens) barnehager i Søgne flyttes dit.
Ordfører Severinsen (H) fremmet utsettelsesforslag:
Behandling av saken utsettes.
Ordfører Severinsen trakk sitt utsettelsesforslag.
Repr. Eikeland (FRP) fremmet forslag likelydende fellesforslag fra FRP og KRF fremmet i tjenesteutvalget:
Søgne kommune er positive til at det etableres en sentrumsnær barnehage på Tangvall. Kommunen er videre
positiv til at Spiren samler sine avdelinger og i tillegg utvider med 18 plasser ettersom de overtar en allerede
eksisterende barnehage, og anbefaler derfor en husbank-søknad.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge
 Fellesforslaget fra FRP og KRF satt opp mot punkt 1 i formannskapets innstilling. Punkt 1 i
formannskapets innstilling vedtatt med 20 (V, AP, SV, V, H) mot 7 stemmer (FRP, KRF)
 Punkt 2 i formannskapets innstilling vedtatt med 26 mot 1 stemme (SV)
 Punkt 3 i formannskapets innstilling vedtatt med 17( FRP, H, KRF) stemmer mot 10 (AP, SV, V, SP)

Vedtak:
1. Kommunestyret opprettholder tidligere vedtak for barnehageutbygging. Søknad om å flytte 18
barnehageplasser innvilges ikke.
2. Kommunestyret er innstilt på etablering av barnehage sentralt plassert på Tangvall. Plassering på
«svømehalltomta i.h.ht. en reguleringsplan vil etter utvalgets vurdering være et egnet sted.
3. Dersom reguleringsplanen for Svømmehalltomta omfatter barnehage er kommunestyret innstilt på at
Spirens (Oasens) barnehager i Søgne flyttes dit.

PS 75/14 Anmodning om opsjonsplasser for statlige mottak for asylsøkere,
fordelt på 5 kommuner i Knutepunkt Sørlandet
Rådmannens forslag til vedtak:
Dersom Knutepunktkommunene Songdalen, Vennesla, Søgne, Iveland og Kristiansand får tilslag på
innlevert tilbud om drift av statlig mottak for asylsøkere, inkludert krav fra UDI om opsjonsplasser,
fordeles opsjonsplassene etter samme forhold som nåværende avtale.
Det betyr at Søgne kommune stiller 2 opsjonsplasser til disposisjon utover vedtaket om
å være vertskommune for 15 statlig mottaksplasser for asylsøkere

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 10.09.2014
Behandling:
Rådmannen endret sin innstilling til følgende i møtet (endringer i kursiv):
Dersom Knutepunktkommunene Songdalen, Vennesla, Søgne, Iveland og Kristiansand får tilslag på innlevert
tilbud om drift av statlig mottak for asylsøkere, inkludert krav fra UDI om opsjonsplasser, fordeles
opsjonsplassene etter samme forhold som nåværende avtale.
Det betyr at Søgne kommune stiller 2 + 2 opsjonsplasser til disposisjon utover vedtaket om
å være vertskommune for 15 statlig mottaksplasser for asylsøkere
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Dersom Knutepunktkommunene Songdalen, Vennesla, Søgne, Iveland og Kristiansand får tilslag på
innlevert tilbud om drift av statlig mottak for asylsøkere, inkludert krav fra UDI om opsjonsplasser,
fordeles opsjonsplassene etter samme forhold som nåværende avtale.
Det betyr at Søgne kommune stiller 2 + 2 opsjonsplasser til disposisjon utover vedtaket om
å være vertskommune for 15 statlig mottaksplasser for asylsøkere

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.09.2014
Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Dersom Knutepunktkommunene Songdalen, Vennesla, Søgne, Iveland og Kristiansand får tilslag på
innlevert tilbud om drift av statlig mottak for asylsøkere, inkludert krav fra UDI om opsjonsplasser,

fordeles opsjonsplassene etter samme forhold som nåværende avtale.
Det betyr at Søgne kommune stiller 2 + 2 opsjonsplasser til disposisjon utover vedtaket om
å være vertskommune for 15 statlig mottaksplasser for asylsøkere

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.09.2014
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Dersom Knutepunktkommunene Songdalen, Vennesla, Søgne, Iveland og Kristiansand får tilslag på
innlevert tilbud om drift av statlig mottak for asylsøkere, inkludert krav fra UDI om opsjonsplasser,
fordeles opsjonsplassene etter samme forhold som nåværende avtale.
Det betyr at Søgne kommune stiller 2 + 2 opsjonsplasser til disposisjon utover vedtaket om
å være vertskommune for 15 statlig mottaksplasser for asylsøkere

PS 76/14 Utbygging av felles- og lekearealer på Tangvall
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannen delegeres myndighet til å inngå utbyggingsavtaler i tråd med saksframlegget.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.09.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Rådmannen delegeres myndighet til å inngå utbyggingsavtaler i tråd med saksframlegget.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.09.2014
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Rådmannen delegeres myndighet til å inngå utbyggingsavtaler i tråd med saksframlegget.

PS 77/14 Godkjennelse av selskapsavtale Agder og Telemark
kontrollutvalgssekretariat IKS

Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommunestyre godkjenner vedlagte selskapsavtale for Agder og Telemark
kontrollutvalgssekretariat IKS.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.09.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Søgne kommunestyre godkjenner vedlagte selskapsavtale for Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat
IKS.

PS 78/14 Valg av representant og vararepresentant til representantskapet i
Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS
Rådmannens forslag til vedtak:
Fra Søgne kommune velges representant og vararepresentant til representantskapet i Agder og
Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS:
Representant: ……………….
Vararepresentant:………………..

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.09.2014
Behandling:
Repr. Andresen (H) fremmet forslag:
Fra Søgne kommune velges representant og vararepresentant til representantskapet i Agder og Telemark
kontrollutvalgssekretariat IKS:
Representant: Ordfører
Vararepresentant: Varaordfører
Høyres forslag enstemmig vedtatt

Vedtak:
Fra Søgne kommune velges representant og vararepresentant til representantskapet i Agder og
Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS:
Representant: Ordfører
Vararepresentant: Varaordfører

PS 79/14 Høringsuttalelse - Skolebruksplan for Vest-Agderskolen frem mot 2030.
Saksprotokoll i Formannskapet - 17.09.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatatt

Vedtak:
Søgne kommune avgir høringsuttalelse i tråd med saksfremlegget.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.09.2014
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
Søgne kommune avgir høringsuttalelse i tråd med saksfremlegget.
Repr. Ribe (H) fremmet forslag:
Ordet «bydel» fjernes i «Søgne bydel»
Votering:



Høyres forslag vedtatt med 23 (H, V, KRF, SV, SP, AP) mot 4 (FRP) stemmer
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:
Søgne kommune avgir høringsuttalelse i tråd med saksfremlegget, med følgende endringer:
Ordet «bydel» fjernes i «Søgne bydel»

PS 80/14 Høringsuttalelse - LIM-planen, regional plan for likestilling,
inkludering og mangfold på Agder 2015-2027
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune avgir høringsuttalelse til utkast til LIM-planen i tråd med saksfremlegget.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.09.2014
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune avgir høringsuttalelse til utkast til LIM-planen i tråd med saksfremlegget.
Repr. Eikeland (FRP) fremmet forslag:

Søgne kommune støtter Vest Agders fylkeskommune på alle punkter der det er uenighet med Aust-Agder
fylkeskommune.
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak satt opp mot FRP sitt forslag. Rådmannens forslag vedtatt med 19 (H(9), V,
AP, SV, SP) mot 8 stemmer (FRP, KRF, H (1-Strandvik))

Vedtak:
Søgne kommune avgir høringsuttalelse til utkast til LIM-planen i tråd med saksfremlegget.

