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Av 27 representanter er 27 til stede inkludert møtende vararepresentanter. Ingen merknader til
innkalling og sakskart, datert 22. oktober 2014. Sakskartet omhandlet PS 81/14 tom PS 90/14. Møtet
ble annonsert i Fædrelandsvennen 27. oktober. Ole Petter Sløgedal, leder for Søgne barne- og
ungdomsråd til stedet under møtet (fra sak 81/14).
Før behandlingen av saker var det et musikkinnslag fra Kulturskolen og presentasjon ved
prosjektleder Arne Bang i sak PS 81/14 Utredningen om kapellet i Ny-Hellesund
Endringer i saksliste
 Sak PS 87/14 behandlet før sak PS 81/14.
 Sak PS 90/14 behandlet etter behandlingen av sak PS 81/14
Habilitet
PS 84/14
 Repr. Solveig Kjelland Larsen (AP) og Jørund Try (SP) inhabile i punkter ang vann da de
sitter i hhv styret og representantskapet i Tronstadvann vannverk IKS.
 Ingen vara møtte for representantene. 25 representanter til stede under votering av punkter
knyttet til vann.
Interpellasjon til ordfører om konflikt-sak,Trine på Gården
Interpellasjonen ble behandlet etter behandlingen av sak PS 87/14 og PS 81/14. I forkant var det en
orientering om saksgangen etter driftsstansen, ved kommunalsjef Torkjell Tofte.
Bernt Daland (FRP) leste opp følgende interpellasjon:
Ordfører:
Jeg vil på nytt ta opp situasjonen knyttet til Trine på Gården. I saken som gjelder Trine på Gården,
er jeg av den formening, at kommunestyret må gå dypt i seg selv.
Slik jeg oppfatter det, er kommunen av den overbevisning, at det er fett på avløpsrørene som er
årsaken til at situasjonen har oppstått.
Jeg har i dag fått utlevert dokumentmappen som omhandler sak 2013/517 Storkjøkken, gårdsbutikk
og gårdskafe- Trines Gourmet AS- GB 72/23- Salemsveien 2.
Dokument nr 1 i saken omhandler en intern mail i kommunen mellom ingeniørvesenet og
byggesaksavdelingen. Mailen lyder ordrett:
«Hei
Prøvde å ringe...
I går kveld fikk bedriften i Salemsveien problem med tett stikkledning grunnet fett. Dette ble spylt
videre slik at vårt kloakkledning også gikk tett.
Vi kan ikke se at dette er satt krav om i fettavskiller i godkjenninger som er gitt. Er dette noe som
også skal på plass ift. Teknisk forskrift?

Vi ber om at virksomheten stanses snarest inntil eiendommen/virksomheten har fettavskiller på
plass. De må også fremlegge tømmeavtale for denne.
Vi viser til Standard abonnementsvilkår for vann og avløp- tekniske bestemmelser kap 3.7.2
Viktig at ingeniørvesenet får slike omdisponeringer til behandling i fremtiden»
Ordfører, jeg mener kommunestyret må ta inn over seg følgende:
– Kommunestyret er tidligere informert om at det mye fett på avløpsrør i Søgne
– Kommunestyret er informert om at kommunen for flere år siden har fått pålegg om å opprette et
industriregister. Ordfører har i tidligere kommunestyremøte- etter spm fra FrP, informert om at
dette pålegget ikke er fulgt opp.
– Kommunestyre er informert om at det bør opprettes en organisatorisk enhet ifm industriregisteret
– Dersom industriregister hadde vært ajourført, og implementert i kommunens
saksbehandlingssystem, så ville korrekt saksbehandling ivaretatt at fettutskiller hadde vært
på plass hos Trine på Gården før kommunen utstedte brukstillatelse.
– Trine på gården ble urettmessig pålagt stoppordre av driften på gården. Dette stadfester
fylkesmannen.
Ordfører, noen ganger lurer jeg på om det viktigste for forvaltningen ikke nødvendigvis alltid er å ha
rett, MEN Å TIL SLUTT, FÅ RETT.
I denne saken mener jeg at kommunens politikere må legge vekt på å ta affære, og ikke bare stille
spørsmål. Saken er av politisk karakter. Valgprogrammene til Søgnes politiske partier har klare
beskrivelser av hvordan politikerne vil satse på- og følge opp næringsutvikling i kommunen. Flere
partier har sågar i sine valgprogram, formuleringer om en tettere dialog med næringslivet i
kommunen. Jeg tenker at måten Trine på Gården er blitt behandlet politisk, mtp utfordringene
knyttet til fett i kommunens avløpsrør, ikke er offensiv nok.
Mitt enkle spørsmål til ordfører er:
Vil ordfører ta initiativ til at det snarlig blir satt en politisk sak på dagsorden, med det formål at det
oppnås en løsning i saken mellom Søgne kommune og bedriften "Trine på gården" ?
Svar på Interpellasjon til kommunestyremøte torsdag 30. oktober 2014 ved ordfører Åse
Severinsen (H):
Fylkesmannen opphevet kommunens vedtak om driftsstans på Salemsveien 15 i brev datert 15.
01.2014. Begrunnelse for opphevingen er feil lovhjemmel. Det tas ikke stilling til grunnlaget for
driftsstansen eller økonomisk ansvar som følge av driftsstansen. Det vises i denne sammenheng til
interpellasjon i Kommunestyret 30.01.14.
I ettertid har kommunen mottatt krav fra Gjensidige forsikring den 14. april 2014.
Dette ble videresendt til kommunens forsikringsselskap (Protector forsikring) den 23. mai 2014.
Kommunen har ansvarsforsikring hos Protector forsikring som bl.a. innebærer dekning av
økonomisk ansvar som følge av feil saksbehandling.
Deretter mottok kommunen et krav fra Wangensteen & Co, den 16. juni 2014, som ble videresendt
Protector forsikring 3.juli 2014.
Protector forsikring har bekreftet at de håndterer saken på vegne av kommunen og informert begge
parter om dette. Kommunen har anmodet Protector forsikring om å gi denne saken prioritet.

Videre kommunikasjon har foregått direkte mellom Protector forsikring og Wangensteen & Co/
Gjensidige forsikring. Kommunen er derfor ikke nødvendigvis kjent med all kommunikasjon som har
foregått mellom firmaene. Protector forsikring opplyser imidlertid at status i saken er at de har
etterlyst redegjørelse for kravene 26. august 2014 og at de er avhengige av denne redegjørelsen for
å kunne håndtere saken videre.
Med bakgrunn i den pågående saksbehandlingen anser ikke ordfører det som hensiktsmessig å starte
en ny parallell saksgang. Ordfører oppfordrer involverte parter til å komme til en snarlig løsning.
Bernt Daland (FRP) ba ordføreren om at kommunestyret skulle få votere over følgende forslag:
Kommunestyret ber rådmannen snarest sette en politisk sak på dagsorden med det formål at det
oppnås en løsning i saken mellom Søgne kommune og bedriften «Trine på Gården»
Ordfører avviste voteringen over forslaget, med begrunnelse at det ikke er hensiktsmessig å starte en
ny parallell saksgang.
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 81/14 Godkjenning av protokoll fra møte 25.09.14
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 25.09.14

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.10.2014
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 25.09.14

PS 82/14 Tertialrapport for 2. tertial - Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Tertialrapporten for driftsbudsjettet tas til orientering.
2. Kommunestyret vedtar følgende justeringer i investeringsbudsjettet for 2014:
-

-

Udekket investeringsbeløp på 30 793 000 kroner finansieres med ubrukte lånemidler (økt
låneramme for 2014). Dette gjelder inndekning av underskudd i investeringsbudsjettet for
2013 på 21 793 000 kroner og økningen i anslåtte investeringer i 2014 opp mot revidert
budsjett 2014 på 9 mill. kroner.
Ubundet kapitalfond reduseres med 4 023 000 kroner knyttet til investeringer i
Stauslandsveien 118.
Budsjettet for startlån reduseres med 12 mill. kroner til 8 mill. kroner.

Investeringsprosjekter som ikke tidligere er budsjettert tas inn i økonomiplanen for 20152018.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 15.10.2014
Behandling:
Økonomisjef Ståle Øverland orienterte og svarte på spørsmål i forkant av behandlingen.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
1. Tertialrapporten for driftsbudsjettet tas til orientering.
2. Kommunestyret vedtar følgende justeringer i investeringsbudsjettet for 2014:
-

Udekket investeringsbeløp på 30 793 000 kroner finansieres med ubrukte lånemidler (økt
låneramme for 2014). Dette gjelder inndekning av underskudd i investeringsbudsjettet for 2013

-

på 21 793 000 kroner og økningen i anslåtte investeringer i 2014 opp mot revidert budsjett 2014
på 9 mill. kroner.
Ubundet kapitalfond reduseres med 4 023 000 kroner knyttet til investeringer i Stauslandsveien
118.
Budsjettet for startlån reduseres med 12 mill. kroner til 8 mill. kroner.

Investeringsprosjekter som ikke tidligere er budsjettert tas inn i økonomiplanen for 2015-2018.

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.10.2014
Behandling:
Økonomisjef Ståle Øverland orienterte og svarte på spørsmål i forkant av behandlingen.
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling:
1. Tertialrapporten for driftsbudsjettet tas til orientering.
2. Kommunestyret vedtar følgende justeringer i investeringsbudsjettet for 2014:
-

-

Udekket investeringsbeløp på 30 793 000 kroner finansieres med ubrukte lånemidler (økt
låneramme for 2014). Dette gjelder inndekning av underskudd i investeringsbudsjettet for 2013
på 21 793 000 kroner og økningen i anslåtte investeringer i 2014 opp mot revidert budsjett 2014
på 9 mill. kroner.
Ubundet kapitalfond reduseres med 4 023 000 kroner knyttet til investeringer i Stauslandsveien
118.
Budsjettet for startlån reduseres med 12 mill. kroner til 8 mill. kroner.

Investeringsprosjekter som ikke tidligere er budsjettert tas inn i økonomiplanen for 2015-2018.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.10.2014
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling:
3. Tertialrapporten for driftsbudsjettet tas til orientering.
4. Kommunestyret vedtar følgende justeringer i investeringsbudsjettet for 2014:
-

-

Udekket investeringsbeløp på 30 793 000 kroner finansieres med ubrukte lånemidler (økt
låneramme for 2014). Dette gjelder inndekning av underskudd i investeringsbudsjettet for
2013 på 21 793 000 kroner og økningen i anslåtte investeringer i 2014 opp mot revidert
budsjett 2014 på 9 mill. kroner.
Ubundet kapitalfond reduseres med 4 023 000 kroner knyttet til investeringer i
Stauslandsveien 118.
Budsjettet for startlån reduseres med 12 mill. kroner til 8 mill. kroner.

Investeringsprosjekter som ikke tidligere er budsjettert tas inn i økonomiplanen for 2015-2018.

PS 83/14 Utredning av skolestrukturen i Søgne - arealbehov
Rådmannens forslag til vedtak:
Prinsippene i gjeldende skoleplan/ skolestruktur opprettholdes. Lunde skole bygges ut til 3- parallell
barneskole.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 15.10.2014
Behandling:
Enhetsleder for Eiendom Ola Frøysland orienterte og svarte på spørsmål i forkant av behandlingen.
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Prinsippene i gjeldende skoleplan/ skolestruktur opprettholdes. Lunde skole bygges ut til 3- parallell
barneskole.

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.10.2014
Behandling:
Enhetsleder for Eiendom Ola Frøysland orienterte og svarte på spørsmål i forkant av behandlingen.
Tjenesteutvalgets innstiling enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Prinsippene i gjeldende skoleplan/ skolestruktur opprettholdes. Lunde skole bygges ut til 3- parallell
barneskole.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.10.2014
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Prinsippene i gjeldende skoleplan/ skolestruktur opprettholdes. Lunde skole bygges ut til 3- parallell
barneskole.

PS 84/14 Kommunale gebyrer 2015 - Vann, avløp, renovasjon, slamtømming,
havn/lager og parkering m.m.
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
1. Tilknytningsgebyr for vann for 2015 kr. 15.000 (uendret)
2. Tilknytningsgebyr for avløp for 2015 kr. 15.000 (uendret).
3. Årsgebyr vannforsyning:
abonnementsgebyr kr. 904 og forbruksgebyret kr. 5,54 pr m3 (uendret).
4. Årsgebyr avløp:
abonnementsgebyr kr. 1.983 og forbruksgebyret 12,31 kr. pr m3 (uendret)
5. ”Normalt” renovasjonsgebyr er fra Avfall Sør foreslått til kr. 3.140 (økes med kr. 4,- for
vanlige 120 liters dunker ift 2014). Gebyrer for renovasjonstjenester fastsettes med
utgangspunkt i vedlegg 1.
6. Gebyr for hytterenovasjon økes med 2 % til kr. 1.286,73
7. Slamrenovasjon: Gebyrer etter tabell 1 i saksframlegget.
8. Andre gebyrer tilknyttet vann, avløp:
 Gebyr for ikke å ha installert vannmåler: kr 100/måned (uendret)
 Målerleie tom 25 mm: kr 150 (uendret)
 Målerleie 26-50 mm: kr 200 (uendret)
 Målerleie 51-150 mm: ”leiepris etter avtale” (uendret)
 Oppmøte/stengning/plombering: kr 550 (uendret)
 Erstatning ødelagt måler (tom. 25 mm) pga. frostskade mv.: kr 300 + gebyr for
oppmøte dvs. kr. 850 til sammen (uendret)
 Brudd på hagevanningsrestriksjon: kr 500 (uendret)
 Åpning/stenging av vannledninger for entreprenører/rørlegger: 2.000 (endret +300,-)
 Anleggstilskudd økes med 3 % til kr. 29.068,- (endret)
9. Investeringer i 2015 innen for vann settes til kr 4,1 mill (Hovedplan vann)
10. Investeringer i 2015 innen for avløp settes til kr 4,8 mill (Hovedplan avløp)
11. Parkeringsavgift i Høllen:
 Timeavgift kr. 20 inkl. mva (endret +5,-)
12. Gebyr for sesongleien og vinterfortøyning i den kommunale småbåthavna endres ikke ift
2015. Priser vedr. vinteropplagsplass, sommeropplag, vakthold tilpasses den enhver tid
gjeldende prisliste for medlemmer i Høllen og Solta AL. Kommunale priser blir som følger:










Sesongleie 3,0 meter – 8.426,Sesongleie 3,5 meter – 9.827,Sesongleie 4,0 meter – 11.303,Vinterfortøyning 3,0 meter – 1.061,Vinterfortøyning 3,5 meter – 1.592,Vinterfortøyning 4,0 meter – 2.123,Ventelistegebyr – 441,Ventelistegebyr årlig – 0,Bytte av båtplass – 552,-

13. Leie av kommunal kai/havn/lager/parkering/strøm økes med 2,1 %:
 Årlig kaileie settes til kr. 1610,55/m og år.
 Døgnpris sporadiske anløp kommunale kaier – kr. 21,26/meter og døgn
 Leie lager/bod – 638,59/ m2 og år
 Leie parkeringsplass personbil kr. 1785,- pr år




Strøm via kommunal måler 1,57/kWh – ikke endret
Overstående priser reguleres etter KPI.

14. Gebyrer i tilknytning til kommunale veier, gater mv økes med 2,1 %:
 Forringelsesgebyr graving pr. oppmålt m2 (det faktureres min. 10 m2) – kr 136,81(endret)
 Forringelsesgebyr trenching/slissing mv pr. oppmålt meter (det faktureres min. 10 m)
– kr 136,81- (endret)
 Utleie kommunal grunn til riggplass, utsalg, container mv kr/m2/døgn – kr 11,23,(endret)
 Overstående priser reguleres etter KPI.
15. Gebyr for feiing settes til 342,10 (endret).
Til ovennevnte gebyrer tillegges merverdiavgift om ikke annet er spesifisert.

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.10.2014
Behandling:
Repr. Berge sitter i styret i Avfall sør. Han var inhabil i punkter ang renovasjon, og fratrådte møte under
behandling og votering av punkter knyttet til renovasjon. Ingen vara møtte, 6 representanter til stede under
votering av punkter knyttet til renovasjon
Repr. Kjelland Larsen (AP) sitter i styret i Tronstadvann vannverk IKS. Hun var inhabil i punkter ang vann,
og fratrådte møte under behandling og votering av punkter knyttet til vann. Ingen vara møtte, 6 representanter
til stede under votering av punkter knyttet til vann
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
1. Tilknytningsgebyr for vann for 2015 kr. 15.000 (uendret)
2. Tilknytningsgebyr for avløp for 2015 kr. 15.000 (uendret).
3. Årsgebyr vannforsyning:
 abonnementsgebyr kr. 904 og forbruksgebyret kr. 5,54 pr m3 (uendret).
4. Årsgebyr avløp:
 abonnementsgebyr kr. 1.983 og forbruksgebyret 12,31 kr. pr m3 (uendret)
5. ”Normalt” renovasjonsgebyr er fra Avfall Sør foreslått til kr. 3.140 (økes med kr. 4,- for
vanlige 120 liters dunker ift 2014). Gebyrer for renovasjonstjenester fastsettes med
utgangspunkt i vedlegg 1.
6. Gebyr for hytterenovasjon økes med 2 % til kr. 1.286,73
7. Slamrenovasjon: Gebyrer etter tabell 1 i saksframlegget.
8. Andre gebyrer tilknyttet vann, avløp:
 Gebyr for ikke å ha installert vannmåler: kr 100/måned (uendret)
 Målerleie tom 25 mm: kr 150 (uendret)
 Målerleie 26-50 mm: kr 200 (uendret)
 Målerleie 51-150 mm: ”leiepris etter avtale” (uendret)
 Oppmøte/stengning/plombering: kr 550 (uendret)
 Erstatning ødelagt måler (tom. 25 mm) pga. frostskade mv.: kr 300 + gebyr for
oppmøte dvs. kr. 850 til sammen (uendret)
 Brudd på hagevanningsrestriksjon: kr 500 (uendret)
 Åpning/stenging av vannledninger for entreprenører/rørlegger: 2.000 (endret +300,-)

 Anleggstilskudd økes med 3 % til kr. 29.068,- (endret)
9. Investeringer i 2015 innen for vann settes til kr 4,1 mill (Hovedplan vann)
10. Investeringer i 2015 innen for avløp settes til kr 4,8 mill (Hovedplan avløp)
11. Parkeringsavgift i Høllen:
 Timeavgift kr. 20 inkl. mva (endret +5,-)
12. Gebyr for sesongleien og vinterfortøyning i den kommunale småbåthavna endres ikke ift
2015. Priser vedr. vinteropplagsplass, sommeropplag, vakthold tilpasses den enhver tid
gjeldende prisliste for medlemmer i Høllen og Solta AL. Kommunale priser blir som følger:










Sesongleie 3,0 meter – 8.426,Sesongleie 3,5 meter – 9.827,Sesongleie 4,0 meter – 11.303,Vinterfortøyning 3,0 meter – 1.061,Vinterfortøyning 3,5 meter – 1.592,Vinterfortøyning 4,0 meter – 2.123,Ventelistegebyr – 441,Ventelistegebyr årlig – 0,Bytte av båtplass – 552,-

13. Leie av kommunal kai/havn/lager/parkering/strøm økes med 2,1 %:
 Årlig kaileie settes til kr. 1610,55/m og år.
 Døgnpris sporadiske anløp kommunale kaier – kr. 21,26/meter og døgn
 Leie lager/bod – 638,59/ m2 og år
 Leie parkeringsplass personbil kr. 1785,- pr år
 Strøm via kommunal måler 1,57/kWh – ikke endret
 Overstående priser reguleres etter KPI.
14. Gebyrer i tilknytning til kommunale veier, gater mv økes med 2,1 %:
 Forringelsesgebyr graving pr. oppmålt m2 (det faktureres min. 10 m2) – kr 136,81(endret)
 Forringelsesgebyr trenching/slissing mv pr. oppmålt meter (det faktureres min. 10 m)
– kr 136,81- (endret)
 Utleie kommunal grunn til riggplass, utsalg, container mv kr/m2/døgn – kr 11,23,(endret)
 Overstående priser reguleres etter KPI.
15. Gebyr for feiing settes til 342,10 (endret).
Til ovennevnte gebyrer tillegges merverdiavgift om ikke annet er spesifisert.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.10.2014
Behandling:
Repr. Rafoss (AP) ba om å få vurdert sin habilitet i forbindelse med gebyr for feiing, da han er ansatt som
feier i KBR. Habilitetsvurdering fra kommunens jurist, som anså representanten som habil, ble gjort
tilgjengelig for representantene. Repr. Rafoss (AP) ble enstemmig erklært habil.
Repr. Kjelland Larsen (AP) sitter i styret i Tronstadvann vannverk IKS. Hun var inhabil i punkter ang vann,
og fratrådte møte under behandling og votering av punkter knyttet til vann. Ingen vara møtte.

Jørund Try (SP) sitter i representantskapet i Tronstadvann vannverk IKS. Han var inhabil i punkter ang vann,
og fratrådte møte under behandling og votering av punkter knyttet til vann. Ingen vara møtte,
25 representanter til stede under votering av punkter (1,3, 8 og 9) knyttet til vann.
Repr. Eikeland (FRP) fremmet forslag til nytt punkt 11:
 Parkeringsavgiften i Høllen økes ikke med kr. 5. Beholdes på dagens nivå
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Punkt 1,3,8 og 9 - avgifter og gebyrer knyttet til vann enstemmig vedtatt
 Rådmannens forslag til punkt 11 - Parkeringsavgift i Høllen: Timeavgift kr. 20 inkl. mva (endret +5,-)
satt opp mot FRP sitt forslag til punkt 11. FRP sitt forslag enstemmig vedtatt.
 Øvrige punkter enstemmig vedtatt

Vedtak:
1. Tilknytningsgebyr for vann for 2015 kr. 15.000 (uendret)
2. Tilknytningsgebyr for avløp for 2015 kr. 15.000 (uendret).
3. Årsgebyr vannforsyning:
 abonnementsgebyr kr. 904 og forbruksgebyret kr. 5,54 pr m3 (uendret).
4. Årsgebyr avløp:
 abonnementsgebyr kr. 1.983 og forbruksgebyret 12,31 kr. pr m3 (uendret)
5. ”Normalt” renovasjonsgebyr er fra Avfall Sør foreslått til kr. 3.140 (økes med kr. 4,- for vanlige
120 liters dunker ift 2014). Gebyrer for renovasjonstjenester fastsettes med utgangspunkt i vedlegg
1.
6. Gebyr for hytterenovasjon økes med 2 % til kr. 1.286,73
7. Slamrenovasjon: Gebyrer etter tabell 1 i saksframlegget.
8. Andre gebyrer tilknyttet vann, avløp:
 Gebyr for ikke å ha installert vannmåler: kr 100/måned (uendret)
 Målerleie tom 25 mm: kr 150 (uendret)
 Målerleie 26-50 mm: kr 200 (uendret)
 Målerleie 51-150 mm: ”leiepris etter avtale” (uendret)
 Oppmøte/stengning/plombering: kr 550 (uendret)
 Erstatning ødelagt måler (tom. 25 mm) pga. frostskade mv.: kr 300 + gebyr for oppmøte dvs.
kr. 850 til sammen (uendret)
 Brudd på hagevanningsrestriksjon: kr 500 (uendret)
 Åpning/stenging av vannledninger for entreprenører/rørlegger: 2.000 (endret +300,-)
 Anleggstilskudd økes med 3 % til kr. 29.068,- (endret)
9. Investeringer i 2015 innen for vann settes til kr 4,1 mill (Hovedplan vann)
10. Investeringer i 2015 innen for avløp settes til kr 4,8 mill (Hovedplan avløp)
11. Parkeringsavgiften i Høllen økes ikke med kr. 5. Beholdes på dagens nivå
12. Gebyr for sesongleien og vinterfortøyning i den kommunale småbåthavna endres ikke ift 2015.
Priser vedr. vinteropplagsplass, sommeropplag, vakthold tilpasses den enhver tid gjeldende prisliste
for medlemmer i Høllen og Solta AL. Kommunale priser blir som følger:










Sesongleie 3,0 meter – 8.426,Sesongleie 3,5 meter – 9.827,Sesongleie 4,0 meter – 11.303,Vinterfortøyning 3,0 meter – 1.061,Vinterfortøyning 3,5 meter – 1.592,Vinterfortøyning 4,0 meter – 2.123,Ventelistegebyr – 441,Ventelistegebyr årlig – 0,Bytte av båtplass – 552,-

13. Leie av kommunal kai/havn/lager/parkering/strøm økes med 2,1 %:








Årlig kaileie settes til kr. 1610,55/m og år.
Døgnpris sporadiske anløp kommunale kaier – kr. 21,26/meter og døgn
Leie lager/bod – 638,59/ m2 og år
Leie parkeringsplass personbil kr. 1785,- pr år
Strøm via kommunal måler 1,57/kWh – ikke endret
Overstående priser reguleres etter KPI.

14. Gebyrer i tilknytning til kommunale veier, gater mv økes med 2,1 %:
 Forringelsesgebyr graving pr. oppmålt m2 (det faktureres min. 10 m2) – kr 136,81- (endret)
 Forringelsesgebyr trenching/slissing mv pr. oppmålt meter (det faktureres min. 10 m) – kr
136,81- (endret)
 Utleie kommunal grunn til riggplass, utsalg, container mv kr/m2/døgn – kr 11,23,- (endret)
 Overstående priser reguleres etter KPI.
15. Gebyr for feiing settes til 342,10 (endret).
Til ovennevnte gebyrer tillegges merverdiavgift om ikke annet er spesifisert.

PS 85/14 Behandling av klager på vedtak om avvisning av klager på vedtak av
områderegulering for Kvernhustangen
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Klagen fra adv. Aabelvik på avvisning av klage tas ikke til følge. Klagesaken sendes over
til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.
2

a. Klagen fra Per Juell Larsen om avvisning av klage tas til følge.
b. Per Juell Larsen sin klage på vedtaket av områderegulering for Kvernhustangen tas
ikke til følge. Klagesaken sendes over til Fylkesmannen for endelig avgjørelse

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.10.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:
1. Klagen fra adv. Aabelvik på avvisning av klage tas ikke til følge. Klagesaken sendes over til
Fylkesmannen for endelig avgjørelse.
2.
a. Klagen fra Per Juell Larsen om avvisning av klage tas til følge.
b. Per Juell Larsen sin klage på vedtaket av områderegulering for Kvernhustangen tas
ikke til følge. Klagesaken sendes over til Fylkesmannen for endelig avgjørelse

PS 86/14 Endring av planprogram for E 39 Volleberg - Døle bru
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune endrer planprogrammet i tråd med Statens vegvesens forslag.

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.10.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Søgne kommune endrer planprogrammet i tråd med Statens vegvesens forslag.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.10.2014
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Søgne kommune endrer planprogrammet i tråd med Statens vegvesens forslag.

PS 87/14 Utredningen om kapellet i Ny-Hellesund
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret tar rapporten til orientering. Initiativtakerne bes komme tilbake med et
oppdatert forslag til finansieringsmodell for prosjektet. Det bes samtidig også om en nærmere
vurdering av prosjektet sett i forhold til arealdisponering og fredningsbestemmelsene i NyHellesund.
2. Kommunestyret tar rapporten til orientering. Det arbeides ikke videre med prosjektet.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 15.10.2014
Behandling:
Til behandling forelå to alternative forslag til vedtak fra rådmannen:
1. Kommunestyret tar rapporten til orientering. Initiativtakerne bes komme tilbake med et oppdatert
forslag til finansieringsmodell for prosjektet. Det bes samtidig også om en nærmere vurdering av
prosjektet sett i forhold til arealdisponering og fredningsbestemmelsene i Ny-Hellesund.
2. Kommunestyret tar rapporten til orientering. Det arbeides ikke videre med prosjektet.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Pkt. 1 fikk 3 stemmer (SP, AP, SV)
 Pkt. 2 fikk 7 stemmer (H, Frp, V)

Innstilling:
Kommunestyret tar rapporten til orientering. Det arbeides ikke videre med prosjektet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.10.2014
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
Kommunestyret tar rapporten til orientering.
Repr. Andresen (H) fremmet forslag:
1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.
2. Angjeldende område på kapell øya, er et svært populært og meget intensivt benyttet friområde. Det er
ikke ønskelig med anleggelse av bygg og anlegg her ut over det som er nødvendig for allmenne
friluftsaktiviteter. Kommunestyret kan drfort ikke gå inn for plassering av kapell på Kapelløya ved
Lydersbukta.
3. Det arbeides ikke videre med prosjektet.
Repr. Kleivset (KRF) fremmet forslag, likelydende punkt 1 rådmannens forslag:
Kommunestyret tar rapporten til orientering. Initiativtakerne bes komme tilbake med et oppdatert forslag til
finansieringsmodell for prosjektet. Det bes samtidig også om en nærmere vurdering av prosjektet sett i
forhold til arealdisponering og fredningsbestemmelsene i Ny-Hellesund.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 KRF sitt forslag falt med 3 (AP, V, KRF) mot 4 stemmer (H)
 Høyres forslag vedtatt med 4 (H) mot 3 stemmer (AP, V, KRF)
Tjenesteutvalget innstilling ble dermed ikke votert over.

Innstilling:
1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.
2. Angjeldende område på kapell øya, er et svært populært og meget intensivt benyttet friområde.
Det er ikke ønskelig med anleggelse av bygg og anlegg her ut over det som er nødvendig for
allmenne friluftsaktiviteter. Kommunestyret kan derfor ikke gå inn for plassering av kapell på
Kapelløya ved Lydersbukta.
3. Det arbeides ikke videre med prosjektet.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.10.2014
Behandling:
Presentasjon ved prosjektleder Arne Bang i forkant av behandlingen.
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.
2. Angjeldende område på kapell øya, er et svært populært og meget intensivt benyttet friområde. Det er
ikke ønskelig med anleggelse av bygg og anlegg her ut over det som er nødvendig for allmenne

friluftsaktiviteter. Kommunestyret kan derfor ikke gå inn for plassering av kapell på Kapelløya ved
Lydersbukta.
3. Det arbeides ikke videre med prosjektet.
Repr. Torfinn Kleivset (KRF) fremmet forslag, likelydende punkt 1 rådmannens forslag:
Kommunestyret tar rapporten til orientering. Initiativtakerne bes komme tilbake med et oppdatert forslag til
finansieringsmodell for prosjektet. Det bes samtidig også om en nærmere vurdering av prosjektet sett i
forhold til arealdisponering og fredningsbestemmelsene i Ny-Hellesund.

Votering:
Formannskapets innstilling satt opp mot forslaget fra KRF. Formannskapets innstilling vedtatt med 20 (AP
(5), V (1-Hellum), H, FRP) mot 7 stemmer (AP (1-Gray), V(1- Pettersen),SV, SP, KRF)

Vedtak:
1. Kommunestyret tar rapporten til orientering.
2. Angjeldende område på kapell øya, er et svært populært og meget intensivt benyttet friområde.
Det er ikke ønskelig med anleggelse av bygg og anlegg her ut over det som er nødvendig for
allmenne friluftsaktiviteter. Kommunestyret kan derfor ikke gå inn for plassering av kapell på
Kapelløya ved Lydersbukta.
3. Det arbeides ikke videre med prosjektet.

PS 88/14 Utviklingsplan 2030 - Sørlandet sykehus HF - høringsuttalelse fra Søgne
kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannens forslag til høringsuttalelse vedtas.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 15.10.2014
Behandling:
Repr. Gray (AP) foreslo rådmannens forslag med følgende endringer: Driftsmodell 1 velges fremfor
driftsmodell 3, dvs. videreføring av dagens struktur med tre somatiske sykehus.

Votering:
Rådmannens forslag ble satt opp mot forslaget fra AP. Rådmannens forslag vedtatt med 7 (H, FRP, SV) mot 3
stemmer (AP, V, SP)

Innstilling:
Rådmannens forslag til høringsuttalelse vedtas.

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.10.2014
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
Rådmannens forslag til høringsuttalelse vedtas.

Repr. Kjelland Larsen (AP) fremmet forslag, likelydende forslag fremmet i tjenesteutvalget:
Driftsmodell 1 velges fremfor driftsmodell 3, dvs. videreføring av dagens struktur med tre somatiske sykehus.

Votering:
Tjenesteutvalgets innstilling satt opp mot AP sitt forslag til vedtak. Tjenesteutvalgets innstilling vedtatt med 4
(H) mot 3 (AP, KRF, V) stemmer.

Innstilling:
Rådmannens forslag til høringsuttalelse vedtas.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.10.2014
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
Rådmannens forslag til høringsuttalelse vedtas.
Repr. Eikeland (FRP) fremmet forslag:
Søgne kommune vil understreke betydningen av god tilgjengelighet, trygghet og nærhet for pasienter og
ansatte. Det er viktig at det opprettholdes 3 sykehus i Agder som består av viktige funksjoner. Søgne kommune
støtter derfor driftsmodell 1.

Votering:
Formannskapets innstilling satt opp mot FRP sitt forslag. FRP sitt forslag vedtatt med 16 (FRP, KRF, V, AP,
SV, SP) mot 11 stemmer (H).

Vedtak:
Søgne kommune vil understreke betydningen av god tilgjengelighet, trygghet og nærhet for pasienter
og ansatte. Det er viktig at det opprettholdes 3 sykehus i Agder som består av viktige funksjoner. Søgne
kommune støtter derfor driftsmodell 1.

PS 89/14 Strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen
Rådmannens forslag til vedtak:
1.
2.

Forslag til Strategisk Næringsplan for Kristiansandsregionen med tilhørende
vedlegg vedtas.
Rådmannen bes om å igangsette arbeidet med å utvikle oppfølgende
handlingsplan for å realisere planens mål og intensjoner.

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.10.2014
Behandling:
Rådmannen forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Innstilling:
1. Forslag til Strategisk Næringsplan for Kristiansandsregionen med tilhørende vedlegg vedtas.
2. Rådmannen bes om å igangsette arbeidet med å utvikle oppfølgende handlingsplan for realisere
planens mål og intensjoner.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.10.2014
Behandling:
Formannskapets innstilling vedtatt med 26 mot 1 (SV) stemme.

Vedtak:
1. Forslag til Strategisk Næringsplan for Kristiansandsregionen med tilhørende vedlegg vedtas.
2. Rådmannen bes om å igangsette arbeidet med å utvikle oppfølgende handlingsplan for realisere
planens mål og intensjoner.

PS 90/14 Melding om vedtak - Rapport - planverk for Eik/Sangvik området
Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:
Kommunestyret tar «Rapport vedrørende planverk for Eik/Sangvik området» til etterretning og ber
rådmannen gi kontrollutvalget tilbakemelding innen mai 2015 om hvordan anbefalingene blir fulgt
opp.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 30.10.2014
Behandling:
Presentasjon av «Rapport vedrørende planverk for Eik/Sangvik området» ved Kristiansand revisjonsdistrikt i
forkant av behandlingen.
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret tar «Rapport vedrørende planverk for Eik/Sangvik området» til etterretning og ber
rådmannen gi kontrollutvalget tilbakemelding innen mai 2015 om hvordan anbefalingene blir fulgt
opp.

