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Rådmannens forslag til vedtak:
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1 Protokoll fra møte i kommunestyret 26.03.15
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Faste medlemmer som møtte:
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Medlem
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Medlem
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Medlem
Anne May Ribe
Medlem
Anne Caroline Bakken
Medlem
Karl Wilhelm Strandvik
Medlem
Thorbjørn Erik Langeland
Medlem
Grethe Jakobsen Alver
Medlem
Torfinn Kleivset
Medlem
Janette Kleivset
Medlem
Allen Elle
Medlem
Jørund Try
Medlem
Arild Ernst Berge
Medlem
Tone Pettersen
Medlem

Representerer
AP
AP
AP
AP
AP
AP
FRP
FRP
FRP
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
KRF
KRF
KRF
SP
V
V

Forfall faste medlemmer:
Navn
Jack Andersen
Per Kjær

Representerer
H
SV

Funksjon
Medlem
Medlem

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Magne Charles Nilsen
Jack Andersen
Torunn Kristiansen
Per Kjær

Representerer
FRP
SV

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kim Høyer Holum
Torkjell Tofte
Gustav Skretting
Jon Wergeland
Ståle Øverland
Camilla Erland Aarnes

Stilling
Rådmann
Kommunalsjef teknisk
Kommunalsjef helse og omsorg
Kommunalsjef oppvekst
Økonomisjef
Rådgiver

I forkant av møtet var det en orientering om:
 Kl. 17.30-18.00 - Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter ved daglig leder, Paal
Magne Steinsland og brukere ved Jegersberg gård. Det ble også vist en film fra senteret.
 Kl. 18.00-19.00 Kommunereformen ved rådgiver, John Ånon Jonassen og daglig leder,
Kristian Råmunddal, begge fra Knutepunkt Sørlandet.
Ordinært møte ble satt kl. 19.10.
Av 27 medlemmer var 27 til stede inkludert møtende vararepresentanter. Sakskartet datert 19. mars
2015 og omhandlet PS 17/15 tom PS 26/15. Sak PS 19/15 ble trukket da saken ble utsatt for befaring
i plan- og miljøutvalget 25.03.15. Referatsak 8/15 ble ettersendt tirsdag 24.03.15.
For øvrig ingen merknader til sakskart eller innkalling
Møtet ble annonsert i Fædrelandsvennen 23. mars 2015.
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Åse R. Severinsen
Ordfører

Camilla Erland Aarnes
Rådgiver

Saksnr

Innhold

PS 17/15

Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 19.02.15

PS 18/15

Referatsaker 26.03.15

RS 4/15

LIM-planen - regional plan for likestilling, inkludering og mangfold
2015-2027 (endelig plan)

RS 5/15

Kontrollrapport 2014 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Søgne
kommune

RS 6/15

Eldrerådets årsmelding 2014 - vedtatt i eldrerådet 02.03.15

RS 7/15

Årsmelding 2014 - rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne vedtatt i RFF 03.03.15

RS 8/15

Melding om vedtak i sak nr. 11/15 - Prosjektplan for
forvaltningsrevisjonsprosjektet " Saksbehandling i
barnevernstjenesten"

PS 19/15

Vedtak om områderegulering for Skytebane Årdalen - Plan ID 201109

PS 20/15

Husleie i kommunale utleieboliger - markedsleie

Ettersendt
24.03.15

PS 21/15

Beredskapsplan for akutt forurensing i midt Agder

PS 22/15

Handlingsplan 2015-2018 for Søgne kommune knyttet til Strategisk
næringsplan for kristiansandsregionen

PS 23/15

Kjøp av eiendom (GB 28/84) fra Salemsveien 24 AS

PS 24/15

Fornying av kommunale boliger - fullmakt til kjøp og salg

PS 25/15

Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2014.

PS 26/15

Kulturstrategi for Søgne kommune 2015 - 2020

PS 17/15 Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 19.02.15
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 19.02.15.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.03.2015
Behandling:
Ingen merknader

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 19.02.15.

PS 18/15 Referatsaker 26.03.15
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.03.2015
Behandling:
Referatsak 8/15 Melding om vedtak i sak nr. 11/15 - Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet "
Saksbehandling i barnevernstjenesten" ettersendt tirsdag 24.03.15.
RS 8/15 Melding om vedtak i sak nr. 11/15 - Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet "
Saksbehandling i barnevernstjenesten"


På spørsmål fra repr. Berge (V) orienterte revisor Tor Ole Holbek fra Kristiansand revisjonsdistrikt
om revisjons avgrensinger i prosjektplanen

For øvrig ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

RS 4/15 LIM-planen - regional plan for likestilling, inkludering og mangfold
2015-2027 (endelig plan) 2013/2035
RS 5/15 Kontrollrapport 2014 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Søgne
kommune 2006/533
RS 6/15 Eldrerådets årsmelding 2014 - vedtatt i eldrerådet 02.03.15 2011/2940
RS 7/15 Årsmelding 2014 - rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne vedtatt i RFF 03.03.15 2011/3031
RS 8/15 Melding om vedtak i sak nr. 11/15 - Prosjektplan for
forvaltningsrevisjonsprosjektet " Saksbehandling i barnevernstjenesten "
2015/1091
PS 19/15 Vedtak om områderegulering for Skytebane Årdalen - Plan ID 201109
Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
 Søgne kommune vedtar Områderegulering for Skytebane Årdalen datert 15.10.14, med
bestemmelser datert 05.01.14, jf. pbl § 12-12.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.03.2015
Behandling:
Saken utsatt for befaring i møte i plan- og miljøutvalget 25.03.15, og saken ble dermed trukket fra sakskartet.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 25.03.2015
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
Søgne kommune vedtar Områderegulering for Skytebane Årdalen datert 15.10.14, med bestemmelser datert
05.01.14, jf. pbl § 12-12

Repr. Egeli fremmet forslag (AP):
Saken utsettes for befaring.
Votering:
AP sitt utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken utsettes for befaring.

PS 20/15 Husleie i kommunale utleieboliger - markedsleie
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune innfører markedsleie fra 1.1.2016 og iht. Husleielovens bestemmelser
Kapittel 4. § 4-3 – Tilpassing til gjengs leie. For nye leieforhold innføres markedsleie fra dags dato.
Bakgrunn for saken:
I forbindelse med økonomiplanen for 2014 ble det vedtatt at husleien i kommunale boliger
skulle økes med 250.000.- i 2014 og 400.000.- fra og med 2015. Kommunen har ca. 130
utleieboliger/rom som leies ut på tidsbestemt/tidsubestemt leieavtaler.
I formannskap sak av 23.4.2014 ble det bestemt at det ikke innføres markedsleie fra 1.1.2015.
Ny regulering til markedsleie er nå vedtatt i økonomiplanen med virkningspunkt fra 1.1.2016.
Saksutredning:
Kommunen har ca. 130 boenheter med leiepris fra ca. 3.000.-/mnd. for små boenheter og opp
til 7500.-/mnd for enebolig. Gjennomsnittsleien ligger i størrelse ca. 6500.-/mnd. for 2 roms
leiligheter. Regulering av husleie følger husleielovens bestemmelser i Kapittel 4. Leieprisvern.
For å kunne regulere leie i forhold til vedtak i økonomiplanen er det husleielovens § 4-3 om
tilpassing til gjengs leie som blir gjeldende.:
§ 4-3 Tilpassing til gjengs leie

«Har leieforholdet vart i minst to år og seks måneder uten annen endring av leien enn den som kan kreves
etter § 4-2, kan begge parter uten oppsigelse sette fram krav om at leien blir satt til gjengs leie på
iverksettingstidspunktet ved utleie av liknende husrom på liknende avtalevilkår. Ved leiefastsetting etter
første punktum skal det gjøres fradrag for den del av leieverdien som skyldes leierens forbedringer og
innsats.
Tilpassing av leien etter første ledd kan tidligst settes i verk seks måneder etter at det er framsatt
skriftlig krav om det, og tidligst ett år etter at tidligere endring av leien ble satt i verk.
Blir partene ikke enige om hva som er gjengs leie, kan hver av dem kreve at den blir fastsatt etter
bestemmelsene i § 12-2.» (§ 4-2 gjelder Indeksregulering , §12-2 gjelder uavhengig takstnemnd
oppnevnt av Tingretten)

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.03.2015
Behandling:
Til behandling forelå eldrerådets innstilling:
1. Søgne kommune innfører markedsleie fra 1.1.2016 og iht. Husleielovens bestemmelser
Kapittel 4. § 4-3 – Tilpassing til gjengs leie. For nye leieforhold innføres markedsleie fra dags dato.
2. Eldrerådet er gjort kjent med at det er store ulikheter i bostøtte mellom by og land. Som
landkommune ligger Søgne kommune i et pressområde som nabo til en storby, og mottar ikke samme
bostøtte som en bykommune. Eldrerådet ber politikerne ta opp saken sentralt for å få endret
retningslinjer for bostøtte.
Repr. Andresen (H) fremmet forslag til nytt punkt 2:

Administrasjonen anmodes om å ta opp med relevante myndigheter retningslinjer med hensyn til bostøtte, slik
at støtten gir et reelt bilde av kostnadene i de forskjellige deler av landet.
Repr. Kjelland Larsen (AP) fremmet tilleggsforslag:
Søgne kommune innfører ikke markedsleie før sentrale myndigheter har sett på saken.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge.
 Punkt 1 i eldrerådets innstilling enstemmig vedtatt
 Høyres tilleggsforslag enstemmig vedtatt. Punkt 2 i eldrerådets innstilling ble dermed votert over.
 AP sitt forslag falt med 1 (AP) mot 6 stemmer

Vedtak:
1. Søgne kommune innfører markedsleie fra 1.1.2016 og iht. Husleielovens bestemmelser
Kapittel 4. § 4-3 – Tilpassing til gjengs leie. For nye leieforhold innføres markedsleie fra dags
dato.
2. Administrasjonen anmodes om å ta opp med relevante myndigheter retningslinjer med hensyn
til bostøtte, slik at støtten gir et reelt bilde av kostnadene i de forskjellige deler av landet.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.03.2015
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
1. Søgne kommune innfører markedsleie fra 1.1.2016 og iht. Husleielovens bestemmelser Kapittel 4. § 43 – Tilpassing til gjengs leie. For nye leieforhold innføres markedsleie fra dags dato.
2. Administrasjonen anmodes om å ta opp med relevante myndigheter retningslinjer med hensyn til
bostøtte, slik at støtten gir et reelt bilde av kostnadene i de forskjellige deler av landet.
Repr. Kjelland Larsen (AP) fremmet tilleggsforslag:
Søgne kommune innfører ikke markedsleie før sentrale myndigheter har sett på saken.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge.
 Punkt 1 i formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
 Punkt 1 i formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
 AP sitt forslag falt med 9 (AP, V. SV) mot 18 stemmer

Vedtak:
1. Søgne kommune innfører markedsleie fra 1.1.2016 og iht. Husleielovens bestemmelser Kapittel
4. § 4-3 – Tilpassing til gjengs leie. For nye leieforhold innføres markedsleie fra dags dato.
2. Administrasjonen anmodes om å ta opp med relevante myndigheter retningslinjer med hensyn
til bostøtte, slik at støtten gir et reelt bilde av kostnadene i de forskjellige deler av landet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.02.2015

Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune innfører markedsleie fra 1.1.2016 og iht. Husleielovens bestemmelser
Kapittel 4. § 4-3 – Tilpassing til gjengs leie. For nye leieforhold innføres markedsleie fra dags dato.

Behandling av saken enstemmig vedtatt utsatt, for behandling i eldrerådet. Årstallene i
saksfremlegget kvalitetssikres før videre behandling.
Vedtak:
Behandling av saken utsettes, for behandling i eldrerådet. Årstallene i saksfremlegget
kvalitetssikres før videre behandling.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 02.03.2015
Behandling:
Behandling av saken ble i formannskapet 18.02.15, enstemmig vedtatt utsatt, for behandling i eldrerådet.
Avdelingsleder for drift og vedlikehold svarte på spørsmål i forkant av behandlingen.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune innfører markedsleie fra 1.1.2016 og iht. Husleielovens bestemmelser
Kapittel 4. § 4-3 – Tilpassing til gjengs leie. For nye leieforhold innføres markedsleie fra dags dato.
Eldrerådet er gjort kjent med at det er store ulikheter i bostøtte mellom by og land. Som landkommune ligger
Søgne kommune i et pressområde som nabo til en storby, og mottar ikke samme bostøtte som en bykommune.
Eldrerådet ber politikerne ta opp saken sentralt for å få endret retningslinjer for bostøtte.

Innstilling:
Søgne kommune innfører markedsleie fra 1.1.2016 og iht. Husleielovens bestemmelser
Kapittel 4. § 4-3 – Tilpassing til gjengs leie. For nye leieforhold innføres markedsleie fra dags dato.
Eldrerådet er gjort kjent med at det er store ulikheter i bostøtte mellom by og land. Som landkommune ligger
Søgne kommune i et pressområde som nabo til en storby, og mottar ikke samme bostøtte som en bykommune.
Eldrerådet ber politikerne ta opp saken sentralt for å få endret retningslinjer for bostøtte.

PS 21/15 Beredskapsplan for akutt forurensing i midt agder
Rådmannens forslag til vedtak:
Beredskapsplan ved akutt forurensing i midt-agder versjon oktober 2014 vedtas.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.03.2015
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Beredskapsplan ved akutt forurensing i midt-agder versjon oktober 2014 vedtas.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.03.2015
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Beredskapsplan ved akutt forurensing i midt-agder versjon oktober 2014 vedtas.

PS 22/15 Handlingsplan 2015-2018 for Søgne kommune knyttet til Strategisk
næringsplan for kristiansandsregionen - Tillegg
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar forslag av 18.03.15 til Handlingsplan for Søgne
kommune 2015-2018. Handlingsplanen er en del av Strategisk næringsplan for
Kristiansandsregionen, og de enkelte tiltakene forutseettes innarbeidet i de
årlige økonomiplanene.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.03.2015
Behandling:
Under formannskapets behandling av Handlingsplanen 18.03.15, ble det vedtatt å gjøre noen tilføyelser og
endringer i teksten. I forslaget datert 18.03.15 er disse endringene innarbeidet.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak med endringer fremkommet i formannskapet 18.03.15:
Kommunestyret vedtar forslag av 18.03.15 til Handlingsplan for Søgne kommune 2015-2018.
Handlingsplanen er en del av Strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen, og de enkelte tiltakene
forutseettes innarbeidet i de årlige økonomiplanene.
Repr. Andresen (H) hadde følgende merknad:
Punkter i planen hvor private aktører er nevnt ved navn endres til «private aktører» i tråd med vedtaket i
formannskapet.
Repr. Kristiansen (SV) fremmet felles forslag på vegne av SV og Senterpartiet:
Endring i tekst 1. side, under «Næringsplanens overordnede mål»:
«Kristiansandsregionen skal ha en god miljøprofil og balansert vekst for sine innbyggere»

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:

 Fellesforslaget fra SV og Senterpartiet falt med 2 (SV, SP) mot 25 stemmer

 Rådmannens forslag til vedtak med endringer fremkommet i formannskapet 18.03.15 vedtatt med 25
mot 2 (SV, SP) stemmer

Vedtak:
Kommunestyret vedtar forslag av 18.03.15 til Handlingsplan for Søgne kommune 2015-2018.
Handlingsplanen er en del av Strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen, og de enkelte tiltakene
forutseettes innarbeidet i de årlige økonomiplanene.

PS 23/15 Kjøp av eiendom (GB 28/84) fra Salemsveien 24 AS
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Rådmannen får fullmakt til å kjøpe GB 28/84, Salemsveien 24 i Søgne, for 7 mill. kroner
med tillegg av overdragelsesomkostninger. Det forutsettes at løpende leieavtaler overføres til
kommunen etter avtale.
2. Salemsveien 24 AS avvikles.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.03.2015
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
1. Rådmannen får fullmakt til å kjøpe GB 28/84, Salemsveien 24 i Søgne, for 7 mill. kroner med tillegg
av overdragelsesomkostninger. Det forutsettes at løpende leieavtaler overføres til kommunen etter
avtale.
2. Salemsveien 24 AS avvikles.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.03.2015
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Rådmannen får fullmakt til å kjøpe GB 28/84, Salemsveien 24 i Søgne, for 7 mill. kroner med
tillegg av overdragelsesomkostninger. Det forutsettes at løpende leieavtaler overføres til
kommunen etter avtale.
2. Salemsveien 24 AS avvikles.

PS 24/15 Fornying av kommunale boliger - fullmakt til kjøp og salg

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Rådmannen gis fullmakt i 2015 til å kjøpe eller bygge boliger for å ivareta endrede behov
eller redusere vedlikeholdskostnader. Det forutsettes at eventuelle investeringer finansieres
av forventede inntekter fra salg av andre boliger og eventuelle tilskudd.
2. Rådmannen gis fullmakt til å benytte bevilgningen på 3 mill. kroner til nødboliger i 2015
også til andre kommunale boligformål.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.03.2015
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
1. Rådmannen gis fullmakt i 2015 til å kjøpe eller bygge boliger for å ivareta endrede behov eller
redusere vedlikeholdskostnader. Det forutsettes at eventuelle investeringer finansieres av forventede
inntekter fra salg av andre boliger og eventuelle tilskudd.
2. Rådmannen gis fullmakt til å benytte bevilgningen på 3 mill. kroner til nødboliger i 2015 også til
andre kommunale boligformål.
Repr. Andresen (H) fremmet forslag til nytt punkt 3:
3. Salg av utleieboliger kan kun foretas ved opphør av leieforhold
Votering:
 Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 Høyres forslag til nytt punkt 3 enstemmig vedtatt.

Innstilling:
1. Rådmannen gis fullmakt i 2015 til å kjøpe eller bygge boliger for å ivareta endrede behov eller
redusere vedlikeholdskostnader. Det forutsettes at eventuelle investeringer finansieres av
forventede inntekter fra salg av andre boliger og eventuelle tilskudd.
2. Rådmannen gis fullmakt til å benytte bevilgningen på 3 mill. kroner til nødboliger i 2015 også
til andre kommunale boligformål.
3. Salg av utleieboliger kan kun foretas ved opphør av leieforhold

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.03.2015
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Rådmannen gis fullmakt i 2015 til å kjøpe eller bygge boliger for å ivareta endrede behov
eller redusere vedlikeholdskostnader. Det forutsettes at eventuelle investeringer finansieres
av forventede inntekter fra salg av andre boliger og eventuelle tilskudd.
2. Rådmannen gis fullmakt til å benytte bevilgningen på 3 mill. kroner til nødboliger i 2015
også til andre kommunale boligformål.
3. Salg av utleieboliger kan kun foretas ved opphør av leieforhold

PS 25/15 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2014.
Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 11.03.2015
Behandling:
Samtlige rektorer ved skolene i Søgne var til stede og svarte på spørsmål i forkant av behandlingen.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2014 tas til etterretning.
Leder Eikeland (FRP) foreslo følgende:
Tjenesteutvalget ber rådmannen utrede en opprettelse av en stilling som foreldre- og mobbeombud i Søgne
kommune. Sak fremlegges i løpet av våren.
Rådmannen bes samtidig fremlegge et forslag til mandat for stillingen, samt hvor stor stillingsbrøk det er
naturlig å starte opp med i forhold til mandat.
Tjenesteutvalget ber om at saken sendes på høring i kommunalt foreldreutvalg før den fremlegges for politisk
behandling
Repr. Aslaug Bakke (Ap) fremmet følgende forslag til forslaget fra Frp:
Det utredes å etablere en ekspertgruppe som rykker inn der det er mobbeproblem. Disse skal kunne veilede til
problemløsning og være støtte for skole/hjem i akuttsituasjon.
Votering
 Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
 Forslaget fra Frp ble enstemmig vedtatt.
 Forslaget fra AP ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2014 tas til etterretning.
Tjenesteutvalget ber rådmannen utrede en opprettelse av en stilling som foreldre- og mobbeombud i
Søgne kommune. Sak fremlegges i løpet av våren.
Rådmannen bes samtidig fremlegge et forslag til mandat for stillingen, samt hvor stor stillingsbrøk det
er naturlig å starte opp med i forhold til mandat.
Tjenesteutvalget ber om at saken sendes på høring i kommunalt foreldreutvalg før den fremlegges for
politisk behandling
Det utredes å etablere en ekspertgruppe som rykker inn der det er mobbeproblem. Disse skal kunne
veilede til problemløsning og være støtte for skole/hjem i akuttsituasjon.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.03.2015
Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Tilstandsrapporten for grunnskolen i Søgne 2014 tas til etterretning.
Tjenesteutvalget ber rådmannen utrede en opprettelse av en stilling som foreldre- og mobbeombud i
Søgne kommune. Sak fremlegges i løpet av våren.
Rådmannen bes samtidig fremlegge et forslag til mandat for stillingen, samt hvor stor stillingsbrøk det
er naturlig å starte opp med i forhold til mandat.
Tjenesteutvalget ber om at saken sendes på høring i kommunalt foreldreutvalg før den fremlegges for
politisk behandling
Det utredes å etablere en ekspertgruppe som rykker inn der det er mobbeproblem. Disse skal kunne
veilede til problemløsning og være støtte for skole/hjem i akuttsituasjon.

PS 26/15 Kulturstrategi for Søgne kommune 2015 - 2020
Rådmannens forslag til vedtak:
Tjenesteutvalget innstiller til kommunestyret følgende:
Kommunestyret vedtar Kulturstrategi for Søgne kommune 2015 – 2020.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 11.03.2015
Behandling:
Enhetsleder for kultur Pål Karsten Kristensen svarte på spørsmål i forkant av behandlingen.
Søgne barne- og ungdomsråd sine innspill til Kulturstrategi for Søgne kommune ettersendt 06.03.15, ligger i
mappen «Andre dokumenter», her.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Tjenesteutvalget innstiller til kommunestyret følgende:
Kommunestyret vedtar Kulturstrategi for Søgne kommune 2015 – 2020.
Repr. Aslaug Bakke (AP) fremmet følgende forslag:
Det igangsettes forarbeid med tanke på å få utgitt kulturhistorie for Søgne.
Repr. Per Kjær (Sv) fremmet følgende forslag:
Under kulturarv og identitet i planen: År 2015: Bevare bygninger av historisk verde for fremtiden.
Delmål: ?, Ansvar: Ofte i privat eie: Handling: Vurdere gradert eiendomsskatt ved godt vedlikehold
Repr. Oscar Lohne (H) foreslo følgende:
Tjenesteutvalget ber om at Søgne kunstlag får et møte med administrasjonen vedr. evt. søndags-kafedrift på
SGP
Repr. Christian Eikeland (Frp) fremmet følgende forslag:

Kulturplanen vedtas som foreslått.
Det arbeides videre med følgende tiltak:
1. Tjenesteutvalget har en intensjon om flere kulturaktiviteter i sentrum/ på Tangvall.
Følgende vedtas: kulturskolen flytter fra SGP til Tangvall skole innen skolestart 2016. Dette vil
kunne gi kulturskolen bedre, større og flere lokaler. Det fremlegges en sak til politisk behandling i løpet av
våren.
2. Søgne kommune går i dialog med handelsstanden med tanke på flere kulturarrangementer, inkludert
konserter på Tangvall.
3. Kulturenheten bes å samarbeide med enhet for servicetorg/bibliotek med tanke på å gjøre
biblioteket til en større kulturarena enn kulturstrategien legger opp til
4. Tjenesteutvalget stadfester innspillet fra tjenesteutvalgets møte møtet 7.5-2014, der lag og
foreninger vurderes fritak fra kommunale arealgebyrer, dersom utbyggingstiltaket ikke ansees som
kommersielt anliggende. Sak fremlegges til politisk behandling
5. Tjenesteutvalget vedtar å nedsette en arbeidsgruppe til å se på mulighetene for å utvikle
krigsfortet i Ny-Hellesund til et krigshistorisk museum. Arbeidsgruppen får også i oppgave å
henvende seg til næringsliv, fylkeskommune, organisasjoner, stiftelser og andre med tanke på å få til et
samarbeid.»
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:



Forslaget fra Per Kjær (SV) falt med 4 (Ap, SV og SP) mot 7 stemmer
Forslaget fra Aslaug Bakke (Ap) enstemmig vedtatt.



Forslaget fra Christian Eikeland (Frp) ble votert punktvis:
Pkt. 1 – Falt med 9 mot 2 stemmer (Frp)
Pkt. 2 - Enstemmig vedtatt.
Pkt. 3 - Enstemmig vedtatt.
Pkt. 4 - Enstemmig vedtatt.
Pkt. 5 - Vedtatt med 8 mot 3 stemmer (Ap og SV)



Forslaget fra Oscar Lohne (H) enstemmig vedtatt.



Rådmannens forslag for øvrig enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Tjenesteutvalget innstiller til kommunestyret følgende:
Kommunestyret vedtar Kulturstrategi for Søgne kommune 2015 – 2020.
1. Det igangsettes forarbeid med tanke på å få utgitt kulturhistorie for Søgne.
2. Søgne kommune går i dialog med handelsstanden med tanke på flere kulturarrangementer,
inkludert konserter på Tangvall.
3. Kulturenheten bes å samarbeide med enhet for servicetorg/bibliotek med tanke på å gjøre
biblioteket til en større kulturarena enn kulturstrategien legger opp til
4. Tjenesteutvalget stadfester innspillet fra tjenesteutvalgets møte møtet 7.5-2014, der lag og

foreninger vurderes fritak fra kommunale arealgebyrer, dersom utbyggingstiltaket ikke ansees
som kommersielt anliggende. Sak fremlegges til politisk behandling
5. Tjenesteutvalget vedtar å nedsette en arbeidsgruppe til å se på mulighetene for å utvikle
krigsfortet i Ny-Hellesund til et krigshistorisk museum. Arbeidsgruppen får også i oppgave å
henvende seg til næringsliv, fylkeskommune, organisasjoner, stiftelser og andre med tanke på å
få til et samarbeid.
6. Tjenesteutvalget ber om at Søgne kunstlag får et møte med administrasjonen vedr. evt.
søndags-kafedrift på SGP

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.03.2015
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
Kommunestyret vedtar Kulturstrategi for Søgne kommune 2015 – 2020.
1. Det igangsettes forarbeid med tanke på å få utgitt kulturhistorie for Søgne.
2. Søgne kommune går i dialog med handelsstanden med tanke på flere kulturarrangementer, inkludert
konserter på Tangvall.
3. Kulturenheten bes å samarbeide med enhet for servicetorg/bibliotek med tanke på å gjøre
a. biblioteket til en større kulturarena enn kulturstrategien legger opp til
4. Tjenesteutvalget stadfester innspillet fra tjenesteutvalgets møte møtet 7.5-2014, der lag og
a. foreninger vurderes fritak fra kommunale arealgebyrer, dersom utbyggingstiltaket ikke ansees
som kommersielt anliggende. Sak fremlegges til politisk behandling
5. Tjenesteutvalget vedtar å nedsette en arbeidsgruppe til å se på mulighetene for å utvikle krigsfortet i
Ny-Hellesund til et krigshistorisk museum. Arbeidsgruppen får også i oppgave å henvende seg til
næringsliv, fylkeskommune, organisasjoner, stiftelser og andre med tanke på å få til et samarbeid.
6. Tjenesteutvalget ber om at Søgne kunstlag får et møte med administrasjonen vedr. evt. søndagskafedrift på SGP
Repr. Eikeland (FRP) fremmet forslag:
Kulturskolen flytter fra SGP til Tangvall skole innen skolestart 2016. Dette vil
kunne gi kulturskolen bedre, større og flere lokaler. Det fremlegges en sak til politisk behandling i løpet av
våren.
Repr. Andresen (H) fremmet endringsorslag:
Punkt 2 i tjenesteutvalgets innstiling endres til (endring i kursiv):
Søgne kommune går i dialog med handelsstanden/gårdeiere med tanke på flere kulturarrangementer,
inkludert konserter på Tangvall.
Votering:
Det ble votert i følge rekkefølge:
 FRP sitt forslag falt med 4 (FRP) mot 23 stemmer



Testutvalgets innstilling med endring fra Høyre enstemmig vedtatt

Vedtak:
Kommunestyret vedtar Kulturstrategi for Søgne kommune 2015 – 2020.
1. Det igangsettes forarbeid med tanke på å få utgitt kulturhistorie for Søgne.
2. Søgne kommune går i dialog med handelsstanden/gårdeiere med tanke på flere kulturarrangementer,
inkludert konserter på Tangvall.
3. Kulturenheten bes å samarbeide med enhet for servicetorg/bibliotek med tanke på å gjøre biblioteket
til en større kulturarena enn kulturstrategien legger opp til
4. Tjenesteutvalget stadfester innspillet fra tjenesteutvalgets møte møtet 7.5-2014, der lag og foreninger
vurderes fritak fra kommunale arealgebyrer, dersom utbyggingstiltaket ikke ansees som kommersielt
anliggende. Sak fremlegges til politisk behandling
5. Tjenesteutvalget vedtar å nedsette en arbeidsgruppe til å se på mulighetene for å utvikle krigsfortet i
Ny-Hellesund til et krigshistorisk museum. Arbeidsgruppen får også i oppgave å henvende seg til
næringsliv, fylkeskommune, organisasjoner, stiftelser og andre med tanke på å få til et samarbeid.
6. Tjenesteutvalget ber om at Søgne kunstlag får et møte med administrasjonen vedr. evt. søndagskafedrift på SGP

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 11.02.2015
Behandling:
Informasjon ved enhetsleder for kultur Pål Karsten Kristensen i forkant av behandlingen.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Tjenesteutvalget innstiller til kommunestyret følgende:
Kommunestyret vedtar Kulturstrategi for Søgne kommune 2015 – 2020.
Det ble fra repr. Oscar Lohne (H) foreslått følgende:
Saken oversendes til barne- og ungdomsrådet.
Repr. Aslaug Bakke (AP) fremmet følgende forslag:
Det igangsettes forarbeid med tanke på å få utgitt kulturhistorie for Søgne.
Følgende forslag ble fremmet av FrP:
Kulturplanen vedtas som foreslått.
Det arbeides videre med følgende tiltak:
1. Tjenesteutvalget har en intensjon om flere kulturaktiviteter i sentrum/ på Tangvall.
Følgende vedtas: kulturskolen flytter fra til Tangvall skole innen skolestart 2015. Dette vil kunne gi
kulturskolen bedre, større og flere lokaler.
Det fremlegges en sak til politisk behandling i løpet av våren
2. Det planlegges å avholde færre konsertarrangementer ved SGP. Søgne kommune går i dialog med
handelstanden med tanke på å flere kulturarrangementer, inkludert konserter på Tangvall. Status
fremlegges Tjenesteutvalget i mai

3. Kulturenheten bes å samarbeide med enhet for servicetorg/bibliotek med tanke på å gjøre biblioteket
til en større kulturarena enn kulturstrategien legger opp til
4. Tjenesteutvalget stadfester innspillet fra tjenesteutvalgets møte møtet 7.5-2014, der lag og foreninger
vurderes fritak fra kommunale arealgebyrer, dersom utbyggingstiltaket ikke ansees som kommersielt
anliggende. Sak fremlegges til politisk behandling
5. Tjenesteutvalget vedtar å nedsette en arbeidsgruppe til å se på mulighetene for å utvikle krigsfortet i
Ny-Hellesund til et krigshistorisk museum. Arbeidsgruppen får også i oppgave å henvende seg til
næringsliv, fylkeskommune, organisasjoner, stiftelser og andre med tanke på å få til et samarbeid.
6. Kulturstrategien behandles endelig av kommunestyret
Repr. Torunn Kristiansen (SV) foreslo følgende på vegne av SV og AP:
Saken utsettes for å få med barn/ungdomsrådets uttalelse før saken behandles ferdig

Votering:
Utsettelsesforslaget fra SV og AP enstemmig vedtatt.
Øvrige forslag ble dermed ikke votert over.

Innstilling:
Saken utsettes for å få med barn/ungdomsrådets uttalelse før saken behandles ferdig.

