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I forkant av møtet var det en orientering om:
 Kl. 17.30-18.00 «Endringer i kommunestrukturen – synspunkt fra næringslivet» v/ Jan Willy
Føreland
Ordinært møte ble satt kl. 18.00.
Av 27 representanter er 27 til stede inkludert møtende vararepresentanter. Leder av Søgne barne- og
ungdomsråd var til stede under møtet. Lederen har møte- og talerett i kommunestyret.
Sakskartet datert 21. april 2015 og omhandlet PS 27/15 tom PS 35/15. Ved en inkurie ble sak om
finansiering av ny sentrumsnær lysløype satt på sakskartet. Saken ble trukket fra kartet 27.04.15.
Møtet er annonsert i Fædrelandsvennen 24. april 2015.
Merknader til innkalling og sakskart
Ordfører Åse Severinsen foreslo at sak PS 33/15 Vedtak om områderegulering for formannskapets
innstiling Skytebane Årdalen - Plan ID 201109 behandles som siste sak
Repr. Eikeland (FRP) fremmet forslag til endring av rekkefølgen for behandling av saker
PS 33/15 Vedtak om områderegulering for Skytebane Årdalen - Plan ID 201109 behandles som
første sak i dagens møte
Forslaget fra Eikeland (FRP) fikk 10 (AP, SV, FRP) stemmer, og sakslisten ble endret i tråd med
ordfører Åse Severinsen sitt forslag. For øvrig ingen merknader til innkalling og sakskart.
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 27/15 Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 26.03.15
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 26.03.15.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.04.2015
Behandling:
Repr. Andresen (H) hadde følgende merknad:
På forsiden er daglig leder av Jergersberg Gård nevnt med feil navn.
For øvrig ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 26.03.15, med merknader fremkommet i møtet.

PS 28/15 Referatsaker kommunestyret 29.04.15
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.04.2015
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

RS 9/15 Fylkesmannen opprettholder både kommunens vedtak som avviser klage
fra advokat Aabelvik, og vedtak om områderegulering for Kvernhustangen
2011/1432

RS 10/15 Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla
2005/3806
PS 29/15 Agder Energi - Utbyttepolitikk og viljeserklæring
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Søgne kommune gir varaordfører fullmakt til å signere ny viljeserklæringen på eiermøte 11.
mai 2015 i tråd med anbefaling fra arbeidsutvalget.
2. Søgne kommune går inn for arbeidsutvalget sin anbefalte utbyttemodell.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.04.2015
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
1. Søgne kommune gir varaordfører fullmakt til å signere ny viljeserklæringen på eiermøte 11. mai 2015 i
tråd med anbefaling fra arbeidsutvalget.
2. Søgne kommune går inn for arbeidsutvalget sin anbefalte utbyttemodell.
Repr. Eikeland (FRP) fremmet forslag:
Punkt 2. i formannskapets innstilling endres til:
Søgne kommune går inn for å opprettholde dagens utbyttemodell.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Punkt 1 i formannskapets innstiling enstemmig vedtatt
 Punkt 2 i formannskapets innstiling satt opp for FRP sitt forslag. Formannskapets innstilling vedtatt
med 24 mot 3 (FRP) stemmer

Vedtak:
1. Søgne kommune gir varaordfører fullmakt til å signere ny viljeserklæringen på eiermøte 11. mai 2015
i tråd med anbefaling fra arbeidsutvalget.
2. Søgne kommune går inn for arbeidsutvalget sin anbefalte utbyttemodell.

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.04.2015
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
1. Søgne kommune gir varaordfører fullmakt til å signere ny viljeserklæringen på eiermøte 11. mai 2015
i tråd med anbefaling fra arbeidsutvalget.
2. Søgne kommune går inn for arbeidsutvalget sin anbefalte utbyttemodell.

PS 30/15 Avfallsplan for Avfall sør husholdning - Statusrapport for 2014

Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune godkjenner framlagt statusrapport for avfallsplan for 2014.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.04.2015
Behandling:
Repr. Berge (V) erklært inhabil i saken da han sitter i styret i Avfall Sør, og fratrådte møte. Ingen vara møtte
for representanten, og 26 medlemmer til stede under behandlingen.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Søgne kommune godkjenner framlagt statusrapport for avfallsplan for 2014.

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.04.2015
Behandling:
Repr. Berge (V) erklært inhabil i saken da han sitter i styret i Avfall Sør.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Søgne kommune godkjenner framlagt statusrapport for avfallsplan for 2014.

PS 31/15 Pedagogisk utviklingsplan for grunnskolen 2015-2018
Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til pedagogisk utviklingsplan for grunnskolen 2015-19 vedtas.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.04.2015
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling.
Repr. Kjær (SV) fremmet forslag likelydende rådmannens forslag til vedtak:

Forslag til pedagogisk utviklingsplan for grunnskolen 2015-19 vedtas.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 SV sitt forslag falt med 9 (SV, AP, V) mot 18 stemmer.
 Tjenesteutvalgets innstiling punkt 1 enstemmig vedtatt
 Tjenesteutvalgets innstiling punkt 2 vedtatt med 18 mot 9 (SV, AP, V) stemmer

Vedtak:
Forslaget til pedagogisk utviklingsplan for grunnskolen 2015-19 vedtas med tillegg, dog slik at
tjenesteutvalget ber administrasjonen fortsette med utarbeidelse av en plan som også gir utfordringer til de
elevene som ligger over gjennomsnittsnivå.
For å gjøre noe med et problem, må vi erkjenne at vi faktisk har et problem, og at det er behov for å
løse dette.
• Leseresultater de siste årene viser at vi har elever som ikke er funksjonelle lesere.
Leseresultatene på nasjonale prøver i kommunen de siste årene har vært svakere enn forutsetningene i Søgne
gir muligheter for.
Skolenes egenvurdering av kvaliteten på leseopplæringen understreker at det er et behov for å bli bedre.
• For mange elever har ikke utbytte av det ordinære opplæringstilbudet i klassen.
På ungdomsskolenivå har cirka hver åttende elev de siste årene hatt vedtak om spesialundervisning. På
barneskolene har cirka hver fjortende elev hatt spesialundervisning.
Flere elever har behov for økte faglige utfordringer og tilrettelegging av forhold som kan skape økt
motivasjon.
• Det må bygges kultur og kompetanse blant ansatte i pedagogisk refleksjon og analyse.
Forskning understreker betydningen profesjonelle lærende fellesskap har for elevens læring. Det er først de
de siste årene dette arbeidet er satt ordentlig på dagsorden i Søgne. Skolene og lærerne forteller at de framover
har behov for mer tid til dette arbeidet.
• Skolen må ha et felles elev- og læringssyn som understøtter idealet om et inkluderende læringsmiljø
Verdier og holdninger ligger til grunn for motivasjon og mobilisering i arbeidet med målsettinger.Vi
opplever forskjeller i elev- og læringssyn, som gjerne gjør det krevende å jobbe for at alle elever skal oppleve
inkludering og fellesskap. Det kan være for eksempel være uenighet om en elev bør få deler av opplæringen
utenfor klassen, eventuelt på alternativ opplæringsarena utenfor skolen.
• Elever blir mobbet.
Elevundersøkelsen de siste årene viser at vi har elever som jevnlig opplever mobbing.
Tilleggsforslag 2 (med uthevet skrift):
Vurdering av måloppnåelse vil i første rekke ta utgangspunkt i følgende:
 Lærere og skolelederes kvalitetsvurdering av skolens leseopplæring og læringsmiljø
 Elevenes vurdering av skolens leseopplæring og læringsmiljø (Elevundersøkelsen)
 Foreldrenes opplevelse av skolens læringsmiljø (Foreldreundersøkelsen)
 PPTs vurdering av egen praksis og kompetanse knyttet til systemarbeidet med inkluderende
læringsmiljø (egen undersøkelse)
 Andel elever som omfattes av ordinær, tilpasset opplæring
 Omfang av segregerende tiltak innenfor spesialundervisning
 Leseresultater på nasjonale prøver og nasjonale kartleggingsprøver i lesing
 Sluttvurdering i basisfagene norsk, engelsk og matematikk (standpunktkarakterer og
eksamenskarakterer på 10.trinn)
 Grunnskolepoeng
 Tilbakemelding fra elever som mottar undervisning på et høyere nivå, eller en tilpasset
undervisningsform knyttet til elevens faglige sterke nivå

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 15.04.2015
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til pedagogisk utviklingsplan for grunnskolen 2015-19 vedtas.
Repr. Oscar Lohne (H) foreslo følgende:

«Forslaget til pedagogisk utviklingsplan for grunnskolen 2015-19 vedtas med tillegg, dog slik at
tjenesteutvalget ber administrasjonen fortsette med utarbeidelse av en plan som også gir utfordringer til de
elevene som ligger over gjennomsnittsnivå.»
Tilleggsforslag 1 (uthevet skrift) i selve planen foreslått av Christian Eikeland (Frp):
For å gjøre noe med et problem, må vi erkjenne at vi faktisk har et problem, og at det er behov for å
løse dette.
• Leseresultater de siste årene viser at vi har elever som ikke er funksjonelle lesere.
Leseresultatene på nasjonale prøver i kommunen de siste årene har vært svakere enn forutsetningene i Søgne
gir muligheter for.
Skolenes egenvurdering av kvaliteten på leseopplæringen understreker at det er et behov for å bli bedre.
• For mange elever har ikke utbytte av det ordinære opplæringstilbudet i klassen.
På ungdomsskolenivå har cirka hver åttende elev de siste årene hatt vedtak om spesialundervisning. På
barneskolene har cirka hver fjortende elev hatt spesialundervisning.
Flere elever har behov for økte faglige utfordringer og tilrettelegging av forhold som kan skape økt
motivasjon.
• Det må bygges kultur og kompetanse blant ansatte i pedagogisk refleksjon og analyse.
Forskning understreker betydningen profesjonelle lærende fellesskap har for elevens læring. Det er først de
de siste årene dette arbeidet er satt ordentlig på dagsorden i Søgne. Skolene og lærerne forteller at de framover
har behov for mer tid til dette arbeidet.
• Skolen må ha et felles elev- og læringssyn som understøtter idealet om et inkluderende læringsmiljø
Verdier og holdninger ligger til grunn for motivasjon og mobilisering i arbeidet med målsettinger.Vi
opplever forskjeller i elev- og læringssyn, som gjerne gjør det krevende å jobbe for at alle elever skal oppleve
inkludering og fellesskap. Det kan være for eksempel være uenighet om en elev bør få deler av opplæringen
utenfor klassen, eventuelt på alternativ opplæringsarena utenfor skolen.
• Elever blir mobbet.
Elevundersøkelsen de siste årene viser at vi har elever som jevnlig opplever mobbing.
Tilleggsforslag 2 (med uthevet skrift):
Vurdering av måloppnåelse vil i første rekke ta utgangspunkt i følgende:
 Lærere og skolelederes kvalitetsvurdering av skolens leseopplæring og læringsmiljø
 Elevenes vurdering av skolens leseopplæring og læringsmiljø (Elevundersøkelsen)
 Foreldrenes opplevelse av skolens læringsmiljø (Foreldreundersøkelsen)
 PPTs vurdering av egen praksis og kompetanse knyttet til systemarbeidet med inkluderende
læringsmiljø (egen undersøkelse)
 Andel elever som omfattes av ordinær, tilpasset opplæring
 Omfang av segregerende tiltak innenfor spesialundervisning
 Leseresultater på nasjonale prøver og nasjonale kartleggingsprøver i lesing
 Sluttvurdering i basisfagene norsk, engelsk og matematikk (standpunktkarakterer og
eksamenskarakterer på 10.trinn)
 Grunnskolepoeng
 Tilbakemelding fra elever som mottar undervisning på et høyere nivå, eller en tilpasset
undervisningsform knyttet til elevens faglige sterke nivå.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge
 Tilleggsforslag 1 enstemmig vedtatt.
 Tilleggsforslag 2 ble vedtatt med 5 (H, FrP) mot 4 stemmer (AP,SV,SP)
 Forslaget fra repr. Oscar Lohne ble votert alternativt opp mot rådmannens forslag m. vedtatt tillegg.
Forslaget fra Lohne ble vedtatt med 5 (H, FrP) mot 4 stemmer (AP,SV,SP)

Innstilling:
Forslaget til pedagogisk utviklingsplan for grunnskolen 2015-19 vedtas med tillegg, dog slik at
tjenesteutvalget ber administrasjonen fortsette med utarbeidelse av en plan som også gir utfordringer til de
elevene som ligger over gjennomsnittsnivå.
For å gjøre noe med et problem, må vi erkjenne at vi faktisk har et problem, og at det er behov for å
løse dette.
• Leseresultater de siste årene viser at vi har elever som ikke er funksjonelle lesere.
Leseresultatene på nasjonale prøver i kommunen de siste årene har vært svakere enn forutsetningene i Søgne
gir muligheter for.
Skolenes egenvurdering av kvaliteten på leseopplæringen understreker at det er et behov for å bli bedre.
• For mange elever har ikke utbytte av det ordinære opplæringstilbudet i klassen.
På ungdomsskolenivå har cirka hver åttende elev de siste årene hatt vedtak om spesialundervisning. På
barneskolene har cirka hver fjortende elev hatt spesialundervisning.
Flere elever har behov for økte faglige utfordringer og tilrettelegging av forhold som kan skape økt
motivasjon.
• Det må bygges kultur og kompetanse blant ansatte i pedagogisk refleksjon og analyse.
Forskning understreker betydningen profesjonelle lærende fellesskap har for elevens læring. Det er først de
de siste årene dette arbeidet er satt ordentlig på dagsorden i Søgne. Skolene og lærerne forteller at de framover
har behov for mer tid til dette arbeidet.
• Skolen må ha et felles elev- og læringssyn som understøtter idealet om et inkluderende læringsmiljø
Verdier og holdninger ligger til grunn for motivasjon og mobilisering i arbeidet med målsettinger.Vi
opplever forskjeller i elev- og læringssyn, som gjerne gjør det krevende å jobbe for at alle elever skal oppleve
inkludering og fellesskap. Det kan være for eksempel være uenighet om en elev bør få deler av opplæringen
utenfor klassen, eventuelt på alternativ opplæringsarena utenfor skolen.
• Elever blir mobbet.
Elevundersøkelsen de siste årene viser at vi har elever som jevnlig opplever mobbing.
Tilleggsforslag 2 (med uthevet skrift):
Vurdering av måloppnåelse vil i første rekke ta utgangspunkt i følgende:
 Lærere og skolelederes kvalitetsvurdering av skolens leseopplæring og læringsmiljø
 Elevenes vurdering av skolens leseopplæring og læringsmiljø (Elevundersøkelsen)
 Foreldrenes opplevelse av skolens læringsmiljø (Foreldreundersøkelsen)
 PPTs vurdering av egen praksis og kompetanse knyttet til systemarbeidet med inkluderende
læringsmiljø (egen undersøkelse)
 Andel elever som omfattes av ordinær, tilpasset opplæring
 Omfang av segregerende tiltak innenfor spesialundervisning
 Leseresultater på nasjonale prøver og nasjonale kartleggingsprøver i lesing
 Sluttvurdering i basisfagene norsk, engelsk og matematikk (standpunktkarakterer og
eksamenskarakterer på 10.trinn)
 Grunnskolepoeng
 Tilbakemelding fra elever som mottar undervisning på et høyere nivå, eller en tilpasset
undervisningsform knyttet til elevens faglige sterke nivå

PS 32/15 Partnerskapsavtale 2015-2018 mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne
kommune og Vest-Agder Røde Kors
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner forslag til partnerskapsavtale mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne
kommune og Vest-Agder Røde Kors. Tilskuddsbeløpet for 2015 utgjør kr 150.000 pr. år og økes til
kr 200.000 pr. år f.o.m. 2016.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.04.2015
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
Kommunestyret godkjenner forslag til partnerskapsavtale mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne kommune og
Vest-Agder Røde Kors. Tilskuddsbeløpet for 2015 utgjør kr 150.000 pr. år og økes til kr 200.000 pr. år f.o.m.
2016.
Repr. Jack Andersen (H):
Sak PS 32/15 sendes tilbake og oversendes eldrerådet for uttalelse
Votering:
Høyres utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Sak PS 32/15 sendes tilbake og oversendes eldrerådet for uttalelse

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 15.04.2015
Behandling:
Christian Eikeland (Frp) fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens forslag til vedtak:
Innsats mot eldre skal utgjøre en betydelig del av frivilligsentralens aktivitet.

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Tilleggsforslaget fra Frp falt med 3 (Frp og Sp) mot 6
stemmer.

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner forslag til partnerskapsavtale mellom Søgne Frivilligsentral, Søgne kommune og
Vest-Agder Røde Kors. Tilskuddsbeløpet for 2015 utgjør kr 150.000 pr. år og økes til kr 200.000 pr. år f.o.m.
2016.

PS 33/15 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 - 29.04.2015
Behandling:
Befaring i forkant av behandlingen. Repr. Kristiansen (SV) var ikke til stede under befaringen.
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. Pettersen (V) fremmet fellesforslag på vegne av Venstre og KRF:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
1. Søgne kommune vedtar ikke Områderegulering for Skytebane Årdalen datert 15.10.14, med
bestemmelser datert 05.01.14, jf. pbl § 12-12
2. Kommunestyret oppfordrer til at Søgne skytterlag innleder forhandlinger/samarbeid med andre
omkringliggende skytterlag for en samlokalisering av fremtidig skytebane
Votering:
Rådmannens forslag satt opp mot fellesforslag fra Venstre og KRF. Rådmannens forslag vedtatt med 5 (H – 2
(Lohne og Ribe), FRP, AP(1- Egeli)) og 4 (H-1 (Løchen), SV, V og KRF).

Innstilling:
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 - 29.04.2015
Behandling:
Til behandling forelå plan- og miljøutvalgets innstilling:
Søgne kommune vedtar Områderegulering for Skytebane Årdalen datert 15.10.14, med bestemmelser datert
05.01.14, jf. pbl § 12-12
Repr. Kleivset (KRF) fremmet fellesforslag på vegne av Venstre og KRF:
1. Søgne kommune vedtar ikke Områderegulering for Skytebane Årdalen datert 15.10.14, med
bestemmelser datert 05.01.14, jf. pbl § 12-12
2. Kommunestyret oppfordrer til at Søgne skytterlag innleder forhandlinger/samarbeid med andre
omkringliggende skytterlag for en samlokalisering av fremtidig skytebane
3. Kommune dekker de utgifter som Søgne skytterlag har hatt i forbindelse med regulering av
skytebane i Årdalen. Skytterlaget må legge frem dokumentert utlegg de har hatt i forbindelse med
reguleringen.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge.
 Punkt 1 og punkt 2 i fellesforslaget fra Venstre og KRF satt opp mot plan- og miljøutvalgets
innstilling. Plan- og miljøutvalgets innstilling vedtatt 18 (AP, FRP, H(8), SP) mot 9 (V, KRF, SV, H(3-Andresen, Bakken, Severinsen) stemmer



Punkt 3 i fellesforslaget fra Venstre og KRF ble dermed ikke votert over.

Vedtak:
Søgne kommune vedtar Områderegulering for Skytebane Årdalen datert 15.10.14, med bestemmelser
datert 05.01.14, jf. pbl § 12-12

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 34/15 Sluttbehandling - Områderegulering for Indre Trysnes
Rådmannens forslag til vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til områderegulering for Indre
Trysnes (vedlegg 5-8).
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klage på vedtaket av planen som
underinstans.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.04.2015
Behandling:
Plan- og miljøutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til områderegulering for Indre
Trysnes (vedlegg 5-8).
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klage på vedtaket av planen som
underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 29.04.2015
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas forslag til områderegulering for Indre
Trysnes (vedlegg 5-8).
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klage på vedtaket av planen som
underinstans.

PS 35/15 Ny sluttbehandling - Skarveien vest Plan ID 201402
Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
1. Innsigelsen fra Fylkesmannen, datert 30.03.15 tas til følge.
2. Detaljregulering for Skarveien Vest – Plan ID 201402 vedtas, jf. plan- og bygningsloven §
12-12.
3. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 29.04.2015
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
1. Innsigelsen fra Fylkesmannen, datert 30.03.15 tas til følge.
2. Detaljregulering for Skarveien Vest – Plan ID 201402 vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.
3. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.04.2015
Behandling:
Plan- og miljøutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Innsigelsen fra Fylkesmannen, datert 30.03.15 tas til følge.
2. Detaljregulering for Skarveien Vest – Plan ID 201402 vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.
3. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.

