SØGNE
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Møteprotokoll
Utvalg:
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Dato:
Tid:

Kommunestyret
Kommunestyresalen Søgne rådhus
24.09.2015
17:30

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Solveig Kjelland Larsen
Medlem
Bjørn Egeli
Medlem
Anniken Gray
Medlem
Aslaug Bakke
Medlem
Asle Holmen
Medlem
Jack Andersen
Medlem
Egel Terkelsen
Medlem
Bernt Ludvig Daland
Medlem
Christian Eikeland
Medlem
Roy Fardal
Medlem
Helge Andresen
Nestleder
Tom Løchen
Medlem
Åse R. Severinsen
Leder
Oscar Lohne
Medlem
Anne May Ribe
Medlem
Anne Caroline Bakken
Medlem
Karl Wilhelm Strandvik
Medlem
Thorbjørn Erik Langeland
Medlem
Janette Kleivset
Medlem
Allen Elle
Medlem
Jørund Try
Medlem
Per Kjær
Medlem
Arild Ernst Berge
Medlem
Tone Pettersen
Medlem

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

Forfall faste medlemmer:
Navn
Torfinn Kleivset
Paul Magne Lunde
Grethe Jakobsen Alver

Funksjon
MEDL
MEDL
MEDL

Representerer
KRF
AP
H

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Magne Haugland
Per Svein Liland
Torunn Verdal

Møtte for
Paul Magne Lunde
Grethe Jakobsen Alver
Torfinn Kleivset

Representerer
AP
H
KRF

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Kim Høyer Holum
Rådmann
Jon Wergeland
Kommunalsjef oppvekst
I forkant av møtet var det fotografering av kommunestyrets medlemmer for perioden
2011-2015. Møtet ble formelt åpnet kl 17:30. Av 27 representanter var 27 til stede inkludert møtende
vararepresentanter - med unntak av under behandling av PS 68/15 hvorav 26 representanter var
tilstede.
Repr. Strandvik (H) fratrådte møtet under behandling av sak PS 68/15. Repr. Reitan (H) tiltrådte
møtet før behandling av PS 57/15. Repr. Egeli (AP) fratrådte møtet etter behandling av
PS 68/15. Repr. Rafoss (AP) tiltrådte møtet før behandling av PS 57/15.
Ingen merknader til innkalling og sakskart datert 17.09.2015. Sakskartet omhandlet
PS 56/15 til og med PS 69/15. Møtet ble annonsert i Fædrelandsvennen 21.09.2015.
Habilitet
 PS 60/15: Sluttbehandling – detaljregulering for Ausvigheia småbåthavm – Plan ID 201413.
Repr. Daland (FRP) ble erklært inhabil da han har båtplass i Ausvigheia, og fratrådte møtet. Repr.
Kristoffersen (FRP) møtte for representant Daland (FRP). Repr. Daland (FRP) tiltrådte møtet etter
behandling av sak PS 60/15.


PS 64/15: Sluttbehandling – detaljregulering for Holmenfoss kraftverk. Repr. Kjær (SV) ble erklært
inhabil da han er nær venn av vedkommende som er part i saken, og fratrådte møtet. Ingen
vararepresentant møtte for Kjær (SV). Han tiltrådte møte etter behandling av sak
PS 64/105.

Endringer i saksliste
PS 68/15 ble behandlet i forkant av PS 57/15.
Åpen spørretid
I forkant av behandlingen leste representant på vegne av Søgne menighet og Søgne Røde Kors opp
følgende spørsmål:
Vi henviser til den store flyktningestrømmen og til folkevandringen Europa nå er vitne til. På vegne
av blant annet Søgne menighet og Søgne Røde Kors lurer vi på hvilke steg Søgne Kommune vil ta
for å imøtekomme det store behovet for bosetting og arbeid vi står overfor?
Ordfører Åse R. Severinsen (H) svarte følgende:
Fra administrasjonen i Søgne kommune arbeides nå med en ny handlings- og
integreringsplan. Denne vil bli fremmet for det nye kommunestyret så fort som mulig etter at det
nye kommunestyret er konstituert, i høst.
Når en ny plan skulle lages var det ønskelig at alle tjenesteområder som er berørt i forbindelse med
bosetting, mottak og oppfølging av flyktninger deltar i utarbeidelsen.
Bosetting og integrering av flyktninger er en varig kontinuerlig oppgave som må inkluderes i
kommunenes øvrige oppgaver. Dette forutsetter at arbeidet integreres i alle tjenester og at
samhandlingen systematiseres og struktureres både innen hvert tjenesteområde og på tvers av de
ulike tjenesteområdene. Alle må oppleve at dette er en felles oppgave.
Når det gjelder asylmottak, har Søgne kommune tilbakemeldt at vi sammen med andre kommuner i
Knutepunkt Sørlandet er beredt til å være med i et samarbeid om statlig mottak for asylsøkere. Det

vil ved et evt. tilslag på innlevert tilbud til UDI, bli fordelt inntil 15 plasser i Søgne kommune av i alt
ca. 180 plasser. Kommunen vil også der samarbeide om de nødvendige boligtiltak som kan være
aktuelle.

Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Åse R Severinsen
Ordfører

Bente Hamre
Rådgiver

Saksnr

Innhold

PS 56/15

Godkjenning av protokoll fra kommunestyret 18.06.15

PS 57/15

Revidering av reglementer for tjenesteutvalget, plan- og miljøutvalget,
formannskapet og kommunestyret

PS 58/15

Revidering av reglement for godtgjørelse og regler for refusjon av
økonomisk tap og dekning av utgifter for folkevalgte

PS 59/15

Organisering av eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne for valgperioden 2015-2019

PS 60/15

Sluttbehandling - detaljregulering for Ausvigheia småbåthavn - Plan
ID 201413

PS 61/15

Dispensasjon fra avløpsforskrift for å anlegge nytt infiltrasjonsanlegg
på GB 17/9 - Langenesveien 77

PS 62/15

Klagebehandling - Detaljregulering for Skarveien Vest - Plan ID
201402

PS 63/15

Sluttbehandling - detaljregulering for Dvalås syd - Plan ID 201401

PS 64/15

Sluttbehandling - detaljregulering for Holmenfoss kraftverk

PS 65/15

Søknad om deltakelse i forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og
kommune på barnevernområdet - Barneverntjenesten for
Kristiansandregionen

PS 66/15

Sluttbehandling - KDP for sykkel Søgne

PS 67/15

Sluttregnskap for nytt bibliotek og renovering av Søgne rådhus

PS 68/15

Etablering av beredskapsteam og mobbeombud

PS 69/15

Kommunestruktur - videre prosess i Søgne kommune

PS 56/15 Godkjenning av protokoll fra kommunestyret 18.06.15
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 18.06.15.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.09.2015
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 18.06.2015.

PS 57/15 Revidering av reglementer for tjenesteutvalget, plan- og miljøutvalget,
formannskapet og kommunestyret
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
Kommunestyret vedtar vedlagte reglementer for tjenesteutvalget, plan- og miljøutvalget,
formannskapet og kommunestyret for Søgne kommune, gjeldende fra 27.08.15.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.09.2015
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Rådmannens forslag til vedtak ikke vedtatt med 20 mot 7 stemmer (SP, SV, FRp og V)
Formannskapets forslag til innstilling vedtatt med 14 (AP og H (ordførerens dobbeltstemme)) mot 13
stemmer.

Vedtak:
Kommunestyret vedtar vedlagte reglementer for tjenesteutvalget, plan- og miljøutvalget,
formannskapet og kommunestyret for Søgne kommune med følgende endringer i forhold til
innstillingen:
Det foretas ingen endringer av antall medlemmer i formannskapet, plan- og miljøutvalget,
administrasjonsutvalget og kontrollutvalget.
Antall medlemmer i Tjenesteutvalget reduseres til 9.
Møteplikt: Forfall meldes til sekretariatet som innkaller varamenn. Forfall må som hovedregel
begrunnes.

Når det er hensiktsmessig oppfordres forslagsstiller å sende forslag elektronisk til sekretariatet.
Forberedelse til avstemning: Bare medlemmer som har fulgt forhandlingen i en sak og som har inntatt
sine plasser når saken tas opp til avstemning, har rett til å stemme.
Andre forhold: Eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne opprettholdes.
Endringene gjøres gjeldende fra 01.11.2015.

Saksprotokoll i Formannskapet - 26.08.2015
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar vedlagte reglementer for tjenesteutvalget, plan- og miljøutvalget,
formannskapet og kommunestyret for Søgne kommune, gjeldende fra 24.09.15.
Formannskapet fremmet følgende endringsforslag til rådmannens forslag til vedtak:
Møteinnkallinger skal sendes ut 7 dager i forkant av møtet. I tillegg skal forfall til møter meldes sekretariatet
– og ikke til ordfører.
Repr. Andresen (H) fremmet følgende forslag:
Kommunestyret vedtar vedlagte reglementer for tjenesteutvalget, plan- og miljøutvalget, formannskapet og
kommunestyret for Søgne kommune med følgende endringer i forhold til innstillingen:
Det foretas ingen endringer av antall medlemmer i formannskapet, plan- og miljøutvalget,
administrasjonsutvalget og kontrollutvalget.
Antall medlemmer i Tjenesteutvalget reduserer til 9.
Møteplikt: Forfall meldes til sekretariatet som innkaller varamenn. Forfall må som hovedregel begrunnes.
Når det er hensiktsmessig oppfordres forslagsstiller å sende forslag elektronisk til sekretariatet.
Forberedelse til avstemning: Bare medlemmer som har fulgt forhandlingen i en sak og som har inntatt sine
plasser når saken tas opp til avstemning, har rett til å stemme.
Andre forhold: Eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne opprettholdes.
Endringene gjøres gjeldende fra 01.11.2015.
Votering:
Det ble voter i følgende rekkefølge:
 Formannskapets endringsforslag enstemmig vedtatt.
 Rådmannens forslag til vedtak satt opp mot Høyre sitt forslag til vedtak. Høyre sitt forslag vedtatt
med 4 mot 3 stemmer (KrF, V, AP)

Innstilling:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
Kommunestyret vedtar vedlagte reglementer for tjenesteutvalget, plan- og miljøutvalget,
formannskapet og kommunestyret for Søgne kommune med følgende endringer i forhold til
innstillingen:

Det foretas ingen endringer av antall medlemmer i formannskapet, plan- og miljøutvalget,
administrasjonsutvalget og kontrollutvalget.
Antall medlemmer i Tjenesteutvalget reduserer til 9.
Møteplikt: Forfall meldes til sekretariatet som innkaller varamenn. Forfall må som hovedregel
begrunnes.
Når det er hensiktsmessig oppfordres forslagsstiller å sende forslag elektronisk til sekretariatet.
Forberedelse til avstemning: Bare medlemmer som har fulgt forhandlingen i en sak og som har inntatt
sine plasser når saken tas opp til avstemning, har rett til å stemme.
Andre forhold: Eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne opprettholdes.
Endringene gjøres gjeldende fra 01.11.2015.

PS 58/15 Revidering av reglement for godtgjørelse og regler for refusjon av
økonomisk tap og dekning av utgifter for folkevalgte
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
Kommunestyret vedtar reglement for godtgjørelse og regler for refusjon av økonomisk tap og
dekning av utgifter for folkevalgte, gjeldende fra 27.08.15.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.09.2015
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling.
Repr. Holmen (AP) fremmet følgende forslag:
Medlemmer av kontrollutvalget godtgjøres på følgende måte:3% av ordførerens godtgjørelse.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet følgende forslag:
Godtgjørelse for tapt arbeidsinntekt punkt 7.2 i reglement vedtas å gjelde fra 24.09.2015.
Votering:

Det ble votert i følgende rekkefølge:
Forslag fra FRP enstemmig vedtatt.
Forslag fra AP falt med 7 (AP,SP) mot 21 stemmer.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Kommunestyret vedtar reglement for godtgjørelse og regler for refusjon av økonomisk tap og dekning
av utgifter for folkevalgte, gjeldende fra 01.11.2015.
Godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste punkt 7.2 i reglement vedtas å gjelde fra 24.09.2015.

Saksprotokoll i Formannskapet - 26.08.2015
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt, men dato i forslaget endres til 24.09.15.
Formannskapet vedtar å endre virkningstidspunktet i saksfremlegget til 01.11.2015.
Votering:
Formannskapet innstiller enstemmig:

Innstilling:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
Kommunestyret vedtar reglement for godtgjørelse og regler for refusjon av økonomisk tap og dekning
av utgifter for folkevalgte, gjeldende fra 01.11.2015.

PS 59/15 Organisering av eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne for valgperioden 2015-2019
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Det opprettes fellesråd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet skal ha
følgende betegnelse: Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne
2. Rådet skal ha 7 representanter med 7 vararepresentanter.
 3 medlemmer som er alderspensjonister i kommunen. Pensjonistforeninger har anledning
til å komme med forslag på medlemmer og varamedlemmer.
 2 brukerrepresentanter fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og 1
brukerrepresentant fra Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner |
(SAFO), med varamedlemmer
 1 folkevalgt representant med varamedlem.
3. Rådet skal uttale seg om følgende saker før endelig organ avgjør saken:
a) saker som er særlig viktig for personer med nedsatt funksjonsevne og eldre
b) større og overordnede saker innen:
plan- og bygningssektoren, samferdsel, barnehage, skole, kultur, idrett, friluftsliv,
helse og pleie- og omsorgstjeneste
c) økonomiplan og årsbudsjett
4. Sekretariatsfunksjonen legges til administrasjonsavdelingen.
Sekretariatet skal medvirke til at de saker rådet skal uttale seg om blir framlagt

(saksframlegg), og møteinnkalling skjer i samråd med leder.
5. Endringen skjer med virkning fra neste valgperiode, høsten 2015.
6. Kommunestyret velger leder og nestleder
7. Nytt reglement for Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne godkjennes av
kommunestyret høsten 2015

Saksprotokoll i Eldrerådet - 31.08.2015
Behandling:
Vedtak:
Eldrerådet mener enstemmig at nåværende politiske modell er mest tjenlig til rådets arbeid, og viser
til formannskapets vedtak 26/8-15.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 01.09.2015
Behandling:
Vedtak:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne stemmer imot rådmannens forslag.
Rådet mener enstemmig at nåværende politiske modell er mest tjenlig til rådets arbeid, og viser til
formannskapets vedtak 26.08.15

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.09.2015
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets forslag til innstilling.
Behandling av saken i kommunestyret utgår.

Vedtak:
Både eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonshemming opprettholdes.
(Det henvises til vedtak i kommunestyret 24.09.15 - PS 57/15).

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.09.2015

Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

8. Det opprettes fellesråd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet skal ha
følgende betegnelse: Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne
9. Rådet skal ha 7 representanter med 7 vararepresentanter.
 3 medlemmer som er alderspensjonister i kommunen. Pensjonistforeninger har anledning
til å komme med forslag på medlemmer og varamedlemmer.
 2 brukerrepresentanter fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og 1
brukerrepresentant fra Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner |
(SAFO), med varamedlemmer
 1 folkevalgt representant med varamedlem.
10. Rådet skal uttale seg om følgende saker før endelig organ avgjør saken:
a) saker som er særlig viktig for personer med nedsatt funksjonsevne og eldre
b) større og overordnede saker innen:
plan- og bygningssektoren, samferdsel, barnehage, skole, kultur, idrett, friluftsliv,
helse og pleie- og omsorgstjeneste
c) økonomiplan og årsbudsjett
11. Sekretariatsfunksjonen legges til administrasjonsavdelingen.
Sekretariatet skal medvirke til at de saker rådet skal uttale seg om blir framlagt
(saksframlegg), og møteinnkalling skjer i samråd med leder.
12. Endringen skjer med virkning fra neste valgperiode, høsten 2015.
13. Kommunestyret velger leder og nestleder
14. Nytt reglement for Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne godkjennes av
kommunestyret høsten 2015
Til behandling forelå tjenesteutvalgets forslag til innstilling:
Både eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonshemming opprettholdes.

Formannskapet fattet enstemmig vedtak om å sende saken videre til kommunestyre for endelig vedtak.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 09.09.2015
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

15. Det opprettes fellesråd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet skal ha
følgende betegnelse: Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne
16. Rådet skal ha 7 representanter med 7 vararepresentanter.



3 medlemmer som er alderspensjonister i kommunen. Pensjonistforeninger har anledning
til å komme med forslag på medlemmer og varamedlemmer.
 2 brukerrepresentanter fra Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og 1
brukerrepresentant fra Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner |
(SAFO), med varamedlemmer
 1 folkevalgt representant med varamedlem.
17. Rådet skal uttale seg om følgende saker før endelig organ avgjør saken:
a) saker som er særlig viktig for personer med nedsatt funksjonsevne og eldre
b) større og overordnede saker innen:
plan- og bygningssektoren, samferdsel, barnehage, skole, kultur, idrett, friluftsliv,
helse og pleie- og omsorgstjeneste
c) økonomiplan og årsbudsjett
18. Sekretariatsfunksjonen legges til administrasjonsavdelingen.
Sekretariatet skal medvirke til at de saker rådet skal uttale seg om blir framlagt
(saksframlegg), og møteinnkalling skjer i samråd med leder.
19. Endringen skjer med virkning fra neste valgperiode, høsten 2015.
20. Kommunestyret velger leder og nestleder
21. Nytt reglement for Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne godkjennes av
kommunestyret høsten 2015
Repr. Bakke (AP) fremmet følgende forslag:
Både eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonshemming opprettholdes.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Både eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonshemming opprettholdes.

PS 60/15 Sluttbehandling - detaljregulering for Ausvigheia småbåthavn - Plan ID
201413
Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
1. Detaljregulering for Ausvigheia småbåthavn – Plan ID 201413 vedtas (vedlegg 1-2), jf. planog bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.09.2015
Behandling:
Habilitet
Repr. Daland (FRP) ble erklært inhabil da han har båtplass i Ausvigheia, og fratrådte møtet. Repr.
Kristoffersen (FRP) møtte for representant Daland (FRP).
Plan- og miljøutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Detaljregulering for Ausvigheia småbåthavn – Plan ID 201413 vedtas (vedlegg 1-2), jf.
plan- og bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 02.09.2015
Behandling:
Repr. Daland (FRP) stilte spørsmål ved sin habilitet da han har båtplass. Representanten ble vurdert som
inhabil og fratrådte møtet. Inge vara møtte. 8 medlemmer til stede under behandlingen.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
1. Detaljregulering for Ausvigheia småbåthavn – Plan ID 201413 vedtas (vedlegg 1-2), jf. planog bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.

PS 61/15 Dispensasjon fra avløpsforskrift for å anlegge nytt infiltrasjonsanlegg
på GB 17/9 - Langenesveien 77
Rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av Forurensningsloven §§ 11 og 16, innvilges midlertidig dispensasjon fra Avløpsforskrift
for Søgne kommune av 2007, § 1, Sone 1, for å anlegge et infiltrasjonsanlegg på GB 17/9 –
Langenesveien 77. Dispensasjonen gjelder frem til kommunalt avløpsnett er etablert i området. Det
vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og utsnitt av reguleringskart. Dispensasjon gis på
følgende vilkår:
 Eiendommen skal tilknyttes offentlig avløpsnett når dette blir etablert i området.
 Anlegget må dimensjoneres med 3-kamret slamavskiller.
 Anlegget skal dimensjoneres med tanke på at det skal plasseres i flomutsatt område.
 Infiltrasjonsanlegget skal plasseres minst 50 cm over høyeste grunnvannstand.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.09.2015
Behandling:
Repr. Berge (V) stilte spørsmål ved sin habilitet da han har signert på nabovarsel i forbindelse med søknad om
dispensasjon fra avløpsforskriften. Kommunestyret vedtok at han var habil.
Til behandling forelå plan- og miljøutvalgets innstilling.

Repr. Daland (FRP) fremmet følgende forslag:
Kommunestyret delegerer til rådmannen å innvilge enkelt-dispensasjoner fra avløpsforskriften.
Dette for å følge opp punkt 2.5 i Søgne kommunes vedtatte hovedplan for avløp:
Detaljer og enkeltsaker overlates til administrasjonen. Færre, men viktigere
saker til politisk behandling.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Plan- og miljøutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra repr. Daland (FRP) enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Plan og miljøutvalget er positive til at det innvilges dispensasjon som foreslått av rådmannen, men
utvalget har ingen myndighet til å behandle saker etter avløpsforskriften. Saken sendes tilbake til
rådmannen, og rådmannen bes snarest forberede en sak for kommunestyret, med det formål at
myndighet til rett utvalg delegeres.
Kommunestyret delegerer til rådmannen å innvilge enkelt-dispensasjoner fra avløpsforskriften.
Dette for å følge opp punkt 2.5 i Søgne kommunes vedtatte hovedplan for avløp:
Detaljer og enkeltsaker overlates til administrasjonen. Færre, men viktigere
saker til politisk behandling.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 02.09.2015
Behandling:
Til behandling forelå rådmannen forslag til vedtak:
I medhold av Forurensningsloven §§ 11 og 16, innvilges midlertidig dispensasjon fra Avløpsforskrift for
Søgne kommune av 2007, § 1, Sone 1, for å anlegge et infiltrasjonsanlegg på GB 17/9 – Langenesveien 77.
Dispensasjonen gjelder frem til kommunalt avløpsnett er etablert i området. Det vises for øvrig til søknadens
vedlagte tegninger og utsnitt av reguleringskart. Dispensasjon gis på følgende vilkår:
 Eiendommen skal tilknyttes offentlig avløpsnett når dette blir etablert i området.
 Anlegget må dimensjoneres med 3-kamret slamavskiller.
 Anlegget skal dimensjoneres med tanke på at det skal plasseres i flomutsatt område.
 Infiltrasjonsanlegget skal plasseres minst 50 cm over høyeste grunnvannstand.
Repr. Daland (FRP) fremmet forslag:
Plan og miljøutvalget er positive til at det innvilges dispensasjon som foreslått av rådmannen, men utvalget
har ingen myndighet til å behandle saker etter avløpsforskriften. Saken sendes tilbake til rådmannen, og
rådmannen bes snarest forberede en sak for kommunestyret, med det formål at myndighet til rett utvalg
delegeres.

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak satt opp mot forslag fra FRP. FRP sitt forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Plan og miljøutvalget er positive til at det innvilges dispensasjon som foreslått av rådmannen, men utvalget
har ingen myndighet til å behandle saker etter avløpsforskriften. Saken sendes tilbake til rådmannen, og
rådmannen bes snarest forberede en sak for kommunestyret, med det formål at myndighet til rett utvalg
delegeres.

PS 62/15 Klagebehandling - Detaljregulering for Skarveien Vest - Plan ID 201402
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Klagen fra Linda Opsal tas delvis til følge.
2. Reguleringsplanen for Skarveien vest, vedtas med endringer innarbeidet i plankart datert
12.08.15, bestemmelser datert 21.01.15 og planbeskrivelse datert 20.10.14.
3. Kommunestyret delegerer til plan- og miljøutvalget å foreta eventuell videre klagebehandling
av saken.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.09.2015
Behandling:
Til behandling forelå plan- og miljøutvalgets innstilling.
Votering:
Plan- og miljøutvalgets forslag til innstilling vedtatt med 18 mot 9 stemmer (V, AP og SP).

Vedtak:
1. Klagen fra Linda Opsal tas delvis til følge.
2. Reguleringsplanen for Skarveien vest, vedtas med endringer innarbeidet i plankart datert
12.08.15, bestemmelser datert 21.01.15 og planbeskrivelse datert 20.10.14.
3. Kommunestyret delegerer til plan- og miljøutvalget å foreta eventuell videre
klagebehandling av saken.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 02.09.2015
Behandling:
E-post fra Nina og Jon Harald Alvik ettersendt utvalgets medlemmer 30.08.15.
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 6 (H, FRP, KRF) mot 3 (AP, V) stemmer.

Vedtak:
1. Klagen fra Linda Opsal tas delvis til følge.
2. Reguleringsplanen for Skarveien vest, vedtas med endringer innarbeidet i plankart datert
12.08.15, bestemmelser datert 21.01.15 og planbeskrivelse datert 20.10.14.

3. Kommunestyret delegerer til plan- og miljøutvalget å foreta eventuell videre klagebehandling av
saken.

PS 63/15 Sluttbehandling - detaljregulering for Dvalås syd - Plan ID 201401
Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
1. Detaljregulering for Dvalås syd – Plan ID 201401 vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 02.09.2015
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
1. Detaljregulering for Dvalås syd – Plan ID 201401 vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.09.2015
Behandling:
Plan- og miljøutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Detaljregulering for Dvalås syd – Plan ID 201401 vedtas, jf. plan- og bygningsloven §
12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.

PS 64/15 Sluttbehandling - detaljregulering for Holmenfoss kraftverk
Rådmannens forslag til vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljregulering for Holmenfoss
kraftverk bestående av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse (vedlegg 1-3).
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 02.09.2015
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljregulering for Holmenfoss kraftverk
bestående av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse (vedlegg 1-3).
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.09.2015
Behandling:
Habilitet
Repr. Kjær (SV) ble erklært inhabil da han er nær venn av vedkommende som er part i saken, og fratrådte
møtet. Ingen vararepresentant møtte for Kjær (SV).
Til behandling forelå plan- og miljøutvalgets innstilling.
Repr. Daland (FRP) fremmet følgende forslag:
Saken sendes tilbake til plan- og miljøutvalget med følgende bestilling:
Reguleringsplanens bestemmelse 2.3 om sjøbod/naust/badehus endres, slik at denne blir i tråd med
eksisterende bebyggelse.
Votering:
Repr. Daland (FRP) sitt forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken sendes tilbake til plan- og miljøutvalget med følgende bestilling:
Reguleringsplanens bestemmelse 2.3 om sjøbod/naust/badehus endres, slik at denne blir i tråd med
eksisterende bebyggelse.

PS 65/15 Søknad om deltakelse i forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og
kommune på barnevernområdet - Barneverntjenesten for Kristiansandregionen
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret godkjenner at Barneverntjenesten for Kristiansandregionen søker om å delta i forsøk
med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernfeltet i tråd med framlagte søknad.

2. Kommunestyret vedtar «Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for
barnevernet»

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.09.2015
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak
Formannskapet innstiller enstemmig:

Innstilling:
3. Kommunestyret godkjenner at Barneverntjenesten for Kristiansandregionen søker om å delta i forsøk
med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernfeltet i tråd med framlagte søknad.
4. Kommunestyret vedtar «Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for
barnevernet»

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.09.2015
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kommunestyret godkjenner at Barneverntjenesten for Kristiansandregionen søker om å delta i
forsøk med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernfeltet i tråd med
framlagte søknad.
2. Kommunestyret vedtar «Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og
finansieringsansvar for barnevernet»

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 09.09.2015
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
5. Kommunestyret godkjenner at Barneverntjenesten for Kristiansandregionen søker om å delta i forsøk
med ny ansvarsfordeling mellom stat og kommune på barnevernfeltet i tråd med framlagte søknad.
6. Kommunestyret vedtar «Forskrift om forsøk med økt kommunalt oppgave- og finansieringsansvar for
barnevernet»

PS 66/15 Sluttbehandling - KDP for sykkel Søgne
Rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas Kommunedelplan for sykkel bestående av
plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med konsekvensutredning.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.09.2015
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Formannskapet innstiller enstemmig:

Innstilling:
I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas Kommunedelplan for sykkel bestående av
plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med konsekvensutredning.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.09.2015
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets forslag til innstilling.
Repr. Try (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:
De faglige råd gitt av Fylkesmannen i Vest-Agder miljøvernavdelingen, brev datert 26.03.2015, pkt. 2,3 og 4
referert i saksfremlegg, legges til grunn for det videre planarbeidet.
Votering:
Formannskapets forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra repr. Try (SP) enstemmig vedtatt.

Vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas Kommunedelplan for sykkel bestående av
plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med konsekvensutredning.
De faglige råd gitt av Fylkesmannen i Vest-Agder miljøvernavdelingen, brev datert 26.03.2015, pkt. 2,3
og 4 referert i saksfremlegg, legges til grunn for det videre planarbeidet.

PS 67/15 Sluttregnskap for nytt bibliotek og renovering av Søgne rådhus
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Saken tas til orientering.
2. Differansen mellom tidligere utgiftsførte kostnader og avtale med Veidekke om sluttoppgjør
på i størrelsesorden 7 mill. kroner inntektsføres i kapitalregnskapet for 2015.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.09.2015
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Formannskapet innstiller enstemmig rådmannens forslag til kommunestyret.

Innstilling:
3. Saken tas til orientering.
4. Differansen mellom tidligere utgiftsførte kostnader og avtale med Veidekke om sluttoppgjør
på i størrelsesorden 7 mill. kroner inntektsføres i kapitalregnskapet for 2015.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.09.2015
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Saken tas til orientering.
2. Differansen mellom tidligere utgiftsførte kostnader og avtale med Veidekke om
sluttoppgjør på i størrelsesorden 7 mill. kroner inntektsføres i kapitalregnskapet for
2015.

PS 68/15 Etablering av beredskapsteam og mobbeombud
Rådmannens forslag til vedtak:
I samsvar med saksfremlegget etableres et mobbeombud og beredskapsteam for skolene i
Søgne.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.09.2015
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Formannskapet ber om at administrasjonen ser nærmere på organisering av beredskapsteamet.
Formannskapet innstiller enstemmig til kommunestyre:

Innstilling:
I samsvar med saksfremlegget etableres et beredskapsteam for skolene i Søgne.
Formannskapet ber om at administrasjonen ser nærmere på organisering av mobbeombudet.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 09.09.2015

Behandling:
Tverrpolitisk felles forslag til vedtak:
Det etableres et mobbe- og foreldreombud med Formannskapet som nærmeste instruerende organ. Utover det
er ombudet uavhengig og ikke underlagt kommunal administrasjon.
En politisk arbeidsgruppe nedsettes av Formannskapet for å konkretisere mandat og arbeidsoppgaver.
Finansiering i 2015 dekkes innenfor rammen avsatt i kommunestyret juni 15 og innarbeides i økonomiplan fra
2016.
Forslag til vedtak fra Try (Sp):
BT sammensettes av 3 personer med aktuell pedagogisk/ psykologisk kompetanse, hvorav ett av medlemmene
velges til leder. Nytt bombepunkt 4: BT skal være et rådgivende organ.
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak minus ordet «mobbeombud» ble satt opp mot SP forslag.
Rådmannens forslag vedtatt med 6 mot 3 stemmer (Kjær (SV), Try (Sp), Eikeland (FrP)).
Det tverrpolitiske forslaget om mobbeombud ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
I samsvar med saksfremlegget etableres et beredskapsteam for skolene i Søgne.
Det etableres et mobbe- og foreldreombud med Formannskapet som nærmeste instruerende organ. Utover det
er ombudet uavhengig og ikke underlagt kommunal administrasjon.

En politisk arbeidsgruppe nedsettes av Formannskapet for å konkretisere mandat og arbeidsoppgaver.
Finansiering i 2015 dekkes innenfor rammen avsatt i kommunestyret juni 15 og innarbeides i økonomiplan fra
2016.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.09.2015
Behandling:
I forkant av behandlingen orienterte Beate Jacob i beredskapsteamet fra Kristiansand kommune.
Til behandling forelå formannskapets forslag til innstilling.
Repr. Eikeland (FRP) fremmet følgende forslag (samsvarer med tjenesteutvalgets innstilling):
Det etableres et mobbe- og foreldreombud med Formannskapet som nærmeste instruerende organ. Utover det
er ombudet uavhengig og ikke underlagt kommunal administrasjon.
En politisk arbeidsgruppe nedsettes av Formannskapet for å konkretisere mandat og arbeidsoppgaver.
Finansiering i 2015 dekkes innenfor rammen avsatt i kommunestyret juni 15 og innarbeides i økonomiplan fra
2016.

Votering:
Repr. Eikeland (FRP) sitt forslag satt opp mot formannskapets innstilling. Formannskapets innstilling vedtatt
med 19 mot 6 stemmer (SV, FRP, SP og repr. Liland H).

Vedtak:

I samsvar med saksfremlegget etableres et beredskapsteam for skolene i Søgne.
Formannskapet ber om at administrasjonen ser nærmere på organisering av mobbeombudet.

PS 69/15 Kommunestruktur - videre prosess i Søgne kommune
Saksprotokoll i Formannskapet - 16.09.2015

Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
1. Søgne kommunestyre slutter seg til anbefalingen i utredning av fremtidig kommunestruktur i
Kristiansandsregionen, og ønsker å delta i en prosess der en vurderer alternativet med å slå sammen
de kommunene som ønsker det til en storkommune.
2. Søgne forhandler parallelt med Songdalen om kommunesammenslåing
3. Som forhandlingsutvalg for den videre prosess oppnevnes ordfører, varaordfører og gruppeleder for
det største opposisjonspartiet. Disse velges formelt på konstituerende møte for nyvalgt kommunestyre
22.10.15.
4. Endelig beslutning om framtidig kommunestruktur skal være behandlet av kommunestyret innen
30.06.16.

Formannskapet innstiller enstemmig rådmannens forslag til kommunestyret:

Innstilling:
1. Søgne kommunestyre slutter seg til anbefalingen i utredning av fremtidig kommunestruktur i
Kristiansandsregionen, og ønsker å delta i en prosess der en vurderer alternativet med å slå sammen
de kommunene som ønsker det til en storkommune.
2. Søgne forhandler parallelt med Songdalen om kommunesammenslåing
3. Som forhandlingsutvalg for den videre prosess oppnevnes ordfører, varaordfører og gruppeleder for
det største opposisjonspartiet. Disse velges formelt på konstituerende møte for nyvalgt kommunestyre
22.10.15.
4. Endelig beslutning om framtidig kommunestruktur skal være behandlet av kommunestyret innen
30.06.16.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 24.09.2015
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets forslag til innstilling.
Repr. Terkelsen fremmet følgende tilleggsforslag:
Før behandling i kommunestyret 30.06.2016 avholdes det en rådgivende folkeavstemning i Søgne.
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: vedtatt med 26 mot 1 stemme (SV).
Punkt 4 i formannskapets innstilling: Vedtatt med 25 mot 2 stemmer (SV, SP)
Tilleggsforslaget fra FRP falt med 6 (repr. Liland (H) FRP, SV, SP) mot 21 stemmer.

Vedtak:

1. Søgne kommunestyre slutter seg til anbefalingen i utredning av fremtidig kommunestruktur i
Kristiansandsregionen, og ønsker å delta i en prosess der en vurderer alternativet med å slå
sammen de kommunene som ønsker det til en storkommune.
2. Søgne forhandler parallelt med Songdalen om kommunesammenslåing
3. Som forhandlingsutvalg for den videre prosess oppnevnes ordfører, varaordfører og
gruppeleder for det største opposisjonspartiet. Disse velges formelt på konstituerende møte for
nyvalgt kommunestyre 22.10.15.
4. Endelig beslutning om framtidig kommunestruktur skal være behandlet av kommunestyret
innen 30.06.16.

