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Forfall faste medlemmer:
Navn
Allen Elle
Oscar Lohne
Knut Henriksen
Tom Erik Løchen
Jack Andersen

Funksjon
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
KRF
H
AP
H
H

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Magne Haugland
Trond Reitan
Kenneth Gunvald Harbak
Inge Johan Jenssen
Øyvind Lorentsen

Møtte for
Knut Henriksen
Tom Erik Løchen
Oscar Lohne
Allen Elle
Jack Andersen

Representerer
AP
H
H
KRF
H

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Kim Høyer Holum
Rådmann

Torkjell Tofte
Gustav Skretting
Jon Wergeland
Ståle Øverland
Camilla Erland Aarnes

Kommunalsjef teknisk
Kommunalsjef helse- og omsorg
Kommunalsjef oppvekst
Økonomisjef
Rådgiver

Av 27 medlemmer var 27 til stede inkludert møtende vararepresentanter. Møtet ble annonsert i
Fædrelandsvennen 14. desember 2015. Sakskartet, datert 9. desember 2015 omfattet sak PS 111/15123/15.
Endringer i saksliste pr. 15.12.15
 Ny sak PS 123/15 Kontrollutvalget - Møte- og arbeidsplan for 2016
 Sak Invitasjon til deltakelse i forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester
fjernes fra sakskartet, da den ble behandlet på forrige kommunestyremøte, sak PS 106/15
Endringer i saksliste pr. 16.12.15
 Sak Sluttbehandling - Detaljregulering for Langenesveien 358, ble i plan- og miljøutvalget
16.12.15 utsatt for befaring og fjernes fra sakskartet.
Merknader til innkalling og saksliste
 Per Kjær (SV): påpekte at saksmengden til dagens møte er stor, og sakene bør fordeles
jevnere. Reguleringskart er vanskelig å lese på papir, og i fremtiden bør kart i store
reguleringssaker deles ut i papir
 Bjørn Egeli (AP) og Arild Berge (V): begge påpekte at det var kort tid mellom møtet i planog miljøutvalget og kommunestyret, og dette bør unngås
Habilitetsspørsmål


PS 119/15Rullering av idrettens handlingsprogram 2016-2019 - Repr.Haugland (AP) og repr. Harbak
(H) erklært inhabile og fratrådte møtet under behandling av saken. Ingen varaer møtte for
representantene. 25 medlemmer til stede under behandlingen.

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

Astrid Margrethe Hilde
Ordfører

Camilla Erland Aarnes
Rådgiver

Saksnr

Innhold

PS 111/15

Godkjenning av protokoll fra møte 26.11.15

PS 112/15

Referatsaker 17.12.15

RS 13/15

Anmodning om bosetting av flyktninger for 2016 - planbrev for 2017

RS 14/15

Avslag fra Fylkesmannen på godkjenning av kommunal lånegaranti for
lån til Returkraft AS

PS 113/15

Årsbudsjett 2016 - Økonomiplan 2016-2019

PS 114/15

Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2016

PS 115/15

Sluttbehandling - Områderegulering for Ausviga - Plan ID 201209

U.off.

PS 116/15

Sluttbehandling - Områderegulering for Kjellandsheia syd

PS 117/15

Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414

PS 118/15

Sluttbehandling - detaljregulering for Flatholmen - Plan ID 201410

PS 119/15

Rullering av idrettens handlingsprogram 2016-2019

PS 120/15

Helhetlig plan for bosetting og inkludering av flyktninger i Søgne
2016-2019

PS 121/15

Ny revidering av reglementer for tjenesteutvalget, plan- og
miljøutvalget, formannskapet og kommunestyret

PS 122/15

Utvidelse av Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS til Agder
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PS 111/15 Godkjenning av protokoll fra møte 26.11.15
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 26.11.15

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2015
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 26.11.15

PS 112/15 Referatsaker 17.12.15
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2015
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

RS 13/15 Anmodning om bosetting av flyktninger for 2016 - planbrev for 2017
2015/2437
RS 14/15 Avslag Avslag fra Fylkesmannen på godkjenning av kommunal
lånegaranti for lån til Returkraft AS 2011/3736
PS 113/15 Åsbudsjett 2016 - Økonomiplan 2016-2019
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2016-2019. Driftsrammer og
investeringsbudsjett for 2016 i økonomiplanen 2016-2019 er kommunens årsbudsjett for
2016.
2. Kommunestyret vedtar å skrive ut eiendomsskatt i hele Søgne kommune i 2016, med 2
promille av takstgrunnlaget på hver eiendom med reduksjonsfaktor på 15% og 800 000
kroner i bunnfradrag.
3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn
for innkreving av skatt i budsjettåret 2016.

4. Rådmannens forslag til budsjett for Søgne kommune for 2016 vedtas med de
disponeringer og premisser som går fram av merknadene. Kommunestyret vedtar at
fordelingen til enhetene skal skje med netto driftsrammer. Rådmannen gis fullmakt til å
overføre budsjettbeløp mellom enhetene i saker som ikke er av prinsipiell betydning, og
som ikke er i strid med intensjonene i kommunestyrets budsjettvedtak.
5. Rådmannen gis fullmakt til å kjøpe eller bygge boliger for å ivareta endrede behov eller
redusere vedlikeholdskostnader forutsatt at eventuelle investeringer finansieres av
forventede inntekter fra salg av andre boliger og eventuelle tilskudd. Salg av
utleieboliger kan kun foretas ved opphør av leieforhold.
6. Kommunestyret vedtar å oppta lån til investeringer ihht. tabell 2A i saksfremstillingen.
Låneopptak for å finansiere investeringer i budsjettet for 2016 utgjør 46 680 000 kroner.
I tillegg til ovennevnte lån opptas lån i Husbanken til startlån for videre utlån med
10 000 000 kroner.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 16.11.2015
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til innstilling.
Innstilling:
Eldrerådet gir sin tilslutning til økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016
med følgende merknader:
8.15 Helsetjenester
«Eldrerådet er fornøyd med at varmtvannsbassenget gjenåpnes i 2016, så vil bruken av bassenget,
2016-2017, være avgjørende for videre drift.»
8.16 Institusjonstjenester
«Eldrerådet er glad for bygging av sykehjemsplasser på Søgne omsorgssenter. Bygging av
omsorgsboliger er også viktig, men eldrerådet mener det er mer viktig at Agderbygg 50+prosjektet
gjennomføres etter planene som foreligger.»
8.17 Hjemmetjenesten
Styrking av hjemmetjenesten med tre stillinger, samt styrket betjening av boligene på Lundeveien 34
på ettermiddag og kveld.
«Eldrerådet er positive til at tre stillinger er innvilget til hjemmetjenesten, og at den ene stillingen
forbeholdes Lundeveien 34.»
9.2 Kommentarer til investeringsbudsjett
«Når det gjelder investering i 30 omsorgsboliger ser vi at det foreslås å utsette byggingen til 20172018. Eldrerådet mener på bakgrunn av dette, at Agderbygg 50+ bør starte byggingen omgående
slik at vi kan få boliger uten bygge- og driftskostnader, for Søgne kommune.»

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 16.11.2015
Behandling:
Ingen merknader
Innstilling:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter rådmannens forslag til vedtak.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.11.2015
Behandling:
Øverland og rådmann Holum orienterte samt besvarte spørsmål.

Innstilling:
Formannskapet tar saken til foreløpig orientering.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 24.11.2015
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Hortemo Hareland stilte spørsmål om kulepunktene i pkt. 4.1 fokusområde oppvekst i økonomiplanen er
riktige.
HTV Are Herdlevær ba om følgende protokolltilførsel:
LO-kommune støtter rådmannens forslag til budsjett for 2016.
Vi mener det i hovedsak er et godt og gjennomarbeidet budsjett.
Vi er bekymret for økonomien i institusjonstjenester, herunder finansiering av nye rom og bortfall av bruk av
korte vakter. Vi påregner at dette tas inn i revidert budsjett ved store utfordringer.

Innstilling:
Administrasjonsutvalget tar saken til orientering.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 25.11.2015
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Leder Christian Eikeland (FrP) fremmet nytt forslag til vedtak:
Tjenesteutvalget har behandlet og tar rådmannens forslag til årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 til
orientering.
Representant Sigrun Sæther (KrF) fremmet følgende tilleggsforslag:
Tjenesteutvalget ønsker å øke støtten til Agder folkehøgskole til kr 50.000,Tjenesteutvalget ønsker å øke beløpet til Søgne menighet i økonomiplanen for 2016-2019.

Votering:
Eikelands forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag ble ikke realitetsbehandlet.

Innstilling:
Tjenesteutvalget har behandlet og tar rådmannens forslag til årsbudsjett 2016 og økonomiplan 20162019 til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 02.12.2015
Behandling:
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Kleivset (KRF) under behandling av fellesforslag fra KRF og H, da
han er ansatt i Agder Folkehøgskole. Representanten fratrådte møtet under behandling av habilitetsspørsmålet.
Repr. Kleivset (KRF) ble erklært inhabil med 7 mot 2 stemmer (H). Representanten fratrådte møtet under
voteringen av dette punktet.
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Egeli (AP), da han sitter i aktuelle råd, samt reist habilitetsspørsmål
for repr. Bakke (AP) da hun er vararepresentant. Representantene ble erklært habile.
Repr. Kjær (SV) ber om at det foreligger en uttalelse fra juridisk rådgiver til behandling av denne saken i
kommunestyret.
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet følgende forslag på vegne av AP, FRP, V, MDG, SV og SP.
Driftsbudsjettet
Forslag til økninger i forhold til rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan:
Nr. Tiltak
2016
2017
2018
1
Økt ergoterapeut fra 30-50%
150
150
150
2
Helsesøster fra 1.4
240
3
Felles skole
500
500
500
4
Kulturmidler, lag og foreninger
100
100
100
5
Kulturskolen
100
100
100
6
Institusjon/korttids
350
700
350

2019
150
500
100
100

7
ENØK tiltak, kommunale bygg
100
100
100
100
8
Agder folkehøyskole
10
10
10
10
9
Flere barnehageplasser
570
10 Forsøksprosjekt, avl av sau
30
11 SUM
2150
1660
1310
960
Beskrivelser:
1
Stillingen som ergoterapeut øker fra 30-50%.
2
Det ansettes helsesøster på et tidligere tidspunkt
3
Det avsettes midler til skolene. Dette skal styrke lærertettheten. Tjenesteutvalget bes få en sak der
midlene fordeles mellom skolene
4
Frivilligheten styrkes. Kulturmidlene til lag og foreninger øker.
5
Kulturskolen styrkes. Tjenesteutvalget bes om å bli orientert hvordan midlene fordeles
6
Bemanningen på Søgne omsorgssenter øker. Tjenesteutvalget bes få fremlagt en sak, der fordelingen
av den økte bevilgningen vurderes mellom de ulike avdelingene
7
Det satses på ENØK tiltak i kommunale bygg. På litt lengre sikt vil dette kunne gi økt besparelse for
lavere strømforbruk
8
Tilskuddet til Agder folkehøyskole dobles
9
Ettersom det er press og økt etterspørsel etter barnehageplasser vil kommunestyret be
administrasjonen ordne flere barnehageplasser så fort som mulig. Det avsettes midler til økt
bemanning i kommunale barnehager i 2016. Videre i økonomiplanen må man vurdere situasjonen ved
hvert år
10
Det settes av kr.30000 til et forsøksprosjekt i 2016, avl av sau. Dette gjøres i samarbeid med
Songdalen kommune og vil samtidig gi et signal med tanke på ny videregående skole i Søgne
11
Kommunestyret vedtar å øke rammen til fordeling tall vist i tabell
Forslag til inndekning i forhold til rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan:
Nr. Tiltak
2016
2017
2018
2019
12 Rådgiver
-200
-400
-400
-400
Forvaltningstjenesten
13 Felles skole
-500
-500
-500
-500
Oppvekstkontoret
14 Arbeid med kommunereformen
-300
15 Redusert overføring til investeringer
-1150
-790
-440
-90
16 SUM
-2150
-1690
-1340
-990
Beskrivelser:
12
Foreslåtte rådgiver ved forvaltningstjenesten reduseres fra 100 til 50 %
13
Opprettelse av ny stilling på oppvekstkontoret settes foreløpig på vent
14
Det avsettes 200.000 til kommunereformen i 2016. Nødvendig kostnadsnivå må vurderes i fremtidige
tertialrapporter
15
Søgne kommune skal fortsatt lease biler, og vil avvente nye innkjøp noen år i påvente av utviklingen i
EL bil teknologien. Det er derfor mulighet for å redusere driftsmidler som overføres til
investeringsbudsjettet
16
Total inndekning i forhold til rådmannens forslag og samsvarer med økninger
INVESTERINGER
Nr. Tiltak
2016
2017
2018
2019
17 Kjøp av biler
-3800
-1600
-1500
-1500
18
19
20
21
22
23

Inventar/utstyr skoler
Velferdsteknologi
Idrettsplanen
Uteområder skoler
Egenandel hurtiglader EL bil
Redusert overføring fra drift

+450
+500
+500
+1000
+200
+1150

+500
+310
+790

+440

+200
+90

24

SUM

3800

1600

1500

790

+310
+500
+250

+500

Beskrivelser:
17
Kommunestyret vedtar fortsatt leasing av biler og ber om det fremmes en sak der dette blir vurdert
om kommunen fortsatt skal lease eller eie i årene fremover ref. pkt.15
18
Investeringer til Inventar og utstyr i skolene økes fra 1,5 mill. til 1,95 mill i 2016
19
Satsingen på velferdsteknologi økes i perioden fra 500.000 til kr. 1.31 millioner
20
Kommunens andel til idrettsanlegg øker, slik at man i kommende år er rustet for å bygge flere idrettsog nærmiljøanlegg. Totalt økes det med 2 millioner i perioden
21
Rådmannen foreslår å investere i skolegårder fra 2016-2018 med 4,5 millioner kr. Dette økes til 6,06
millioner i samme periode.
22
Det finnes en rekke støtteordninger for å etablere hurtiglader for EL bil. Det avsettes 200.000 til
kommunens egenandel ved etablering av hurtigladestasjon på Tangvall.
23
Ettersom overføringer fra driftsbudsjettet reduseres må tilsvarende justeres i investeringsbudsjettet
24
Summen av de totale endringer i investeringsbudsjettet.
Verbalforslag:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kommunestyret vedtar at rulleringen av kommuneplanen starter tidlig i 2016
Kommunestyret ber administrasjonen vurdere å innføre vekting av tilslutning til
lærlingeordningen ved utlysning av større anbudskonkurranser
Kommunestyret vil følge med på utviklingen av antall lærlinger i kommunen, og vil vurdere
økte rammer i revidert budsjett (første tertial) 2016.
Nødvendige tiltak ved Bygdemuseet på Lunde vurderes opp mot midler som er avsatt til
rehabilitering av kommunale bygg
Kommunestyret vedtar å opprette et næringsråd. Sak fremmes i formannskapet
Kommunestyret vedtar at midler til ny stilling i teknisk sektor, også skal brukes til å øke
satsingen på næringsutvikling og næringsrettede tiltak i kommunen.
Kommunestyret vedtar at det gjennomføres en informasjonskampanje om CO2 reduksjoner i
husholdningen.
Kommunestyret vedtar at det til enhver tid skal vurderes å gjøre klimavennlige innkjøp
Eventuelle endringer etter stortingets vedtak om statsbudsjettet for 2016 fremmes i en egen
tilleggssak på nyåret.

Repr. Andersen (H) fremmet følgende forslag:
Pkt. 5, siste linje endres til:
Ved salg av utleieboliger får leietaker tilbud om annen kommunal bolig i samme prisleie i
kommunen.
Repr. Kleivset (KRF) fremmet følgende fellesforslag på vegne av KRF og H:
Formannskapet vedtar rådmannens forslag til økonomiplan 2016-2019 med to tillegg:
-Økte bevilgninger til Søgne menighet med kr. 250.000
-Øke bevilgningen til Agder Folkehøgskole til kr. 50.000
De økte bevilgningen tas fra de økte bevilgningene til kommunen som ble vedtatt i budsjettforliket i stortinget.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Repr. Andersen (H) sitt forslag enstemmig vedtatt.
Fellesforslag fra KRF/H falt med 6 mot 2 stemmer (H).
Flertallsforslaget er enstemmig vedtatt

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Formannskapet innstiller følgende til kommunestyret.

Innstilling:
Driftsbudsjettet
Forslag til økninger i forhold til rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan:
Nr. Tiltak
2016
2017
2018
2019
1
Økt ergoterapeut fra 30-50%
150
150
150
150
2
Helsesøster fra 1.4
240
3
Felles skole
500
500
500
500
4
Kulturmidler, lag og foreninger
100
100
100
100
5
Kulturskolen
100
100
100
100
6
Institusjon/korttids
350
700
350
7
ENØK tiltak, kommunale bygg
100
100
100
100
8
Agder folkehøyskole
10
10
10
10
9
Flere barnehageplasser
570
10 Forsøksprosjekt, avl av sau
30
11 SUM
2150
1660
1310
960
Beskrivelser:
1
Stillingen som ergoterapeut øker fra 30-50%.
2
Det ansettes helsesøster på et tidligere tidspunkt
3
Det avsettes midler til skolene. Dette skal styrke lærertettheten. Tjenesteutvalget bes få en sak
der midlene fordeles mellom skolene
4
Frivilligheten styrkes. Kulturmidlene til lag og foreninger øker.
5
Kulturskolen styrkes. Tjenesteutvalget bes om å bli orientert hvordan midlene fordeles
6
Bemanningen på Søgne omsorgssenter øker. Tjenesteutvalget bes få fremlagt en sak, der
fordelingen av den økte bevilgningen vurderes mellom de ulike avdelingene
7
Det satses på ENØK tiltak i kommunale bygg. På litt lengre sikt vil dette kunne gi økt
besparelse for lavere strømforbruk
8
Tilskuddet til Agder folkehøyskole dobles
9
Ettersom det er press og økt etterspørsel etter barnehageplasser vil kommunestyret be
administrasjonen ordne flere barnehageplasser så fort som mulig. Det avsettes midler til økt
bemanning i kommunale barnehager i 2016. Videre i økonomiplanen må man vurdere
situasjonen ved hvert år
10
Det settes av kr.30000 til et forsøksprosjekt i 2016, avl av sau. Dette gjøres i samarbeid med
Songdalen kommune og vil samtidig gi et signal med tanke på ny videregående skole i Søgne
11
Kommunestyret vedtar å øke rammen til fordeling tall vist i tabell
Forslag til inndekning i forhold til rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan:
Nr. Tiltak
2016
2017
2018
2019
12 Rådgiver
-200
-400
-400
-400
Forvaltningstjenesten
13 Felles skole
-500
-500
-500
-500
Oppvekstkontoret
14 Arbeid med kommunereformen
-300
15 Redusert overføring til investeringer -1150
-790
-440
-90
16 SUM
-2150
-1690
-1340
-990

Beskrivelser:
12
Foreslåtte rådgiver ved forvaltningstjenesten reduseres fra 100 til 50 %
13
Opprettelse av ny stilling på oppvekstkontoret settes foreløpig på vent
14
Det avsettes 200.000 til kommunereformen i 2016. Nødvendig kostnadsnivå må vurderes i
fremtidige tertialrapporter
15
Søgne kommune skal fortsatt lease biler, og vil avvente nye innkjøp noen år i påvente av
utviklingen i EL bil teknologien. Det er derfor mulighet for å redusere driftsmidler som
overføres til investeringsbudsjettet
16
Total inndekning i forhold til rådmannens forslag og samsvarer med økninger
INVESTERINGER
Nr. Tiltak
2016
2017
2018
2019
17 Kjøp av biler
-3800
-1600
-1500
-1500
18
19
20
21
22
23

Inventar/utstyr skoler
Velferdsteknologi
Idrettsplanen
Uteområder skoler
Egenandel hurtiglader EL bil
Redusert overføring fra drift

+450
+500
+500
+1000
+200
+1150

+500
+310
+790

+440

+200
+90

24

SUM

3800

1600

1500

790

+310
+500
+250

+500

Beskrivelser:
17
Kommunestyret vedtar fortsatt leasing av biler og ber om det fremmes en sak der dette blir
vurdert om kommunen fortsatt skal lease eller eie i årene fremover ref. pkt.15
18
Investeringer til Inventar og utstyr i skolene økes fra 1,5 mill. til 1,95 mill i 2016
19
Satsingen på velferdsteknologi økes i perioden fra 500.000 til kr. 1.31 millioner
20
Kommunens andel til idrettsanlegg øker, slik at man i kommende år er rustet for å bygge flere
idretts- og nærmiljøanlegg. Totalt økes det med 2 millioner i perioden
21
Rådmannen foreslår å investere i skolegårder fra 2016-2018 med 4,5 millioner kr. Dette økes
til 6,06 millioner i samme periode.
22
Det finnes en rekke støtteordninger for å etablere hurtiglader for EL bil. Det avsettes 200.000
til kommunens egenandel ved etablering av hurtigladestasjon på Tangvall.
23
Ettersom overføringer fra driftsbudsjettet reduseres må tilsvarende justeres i
investeringsbudsjettet
24
Summen av de totale endringer i investeringsbudsjettet.
Verbalforslag:
1 Kommunestyret vedtar at rulleringen av kommuneplanen starter tidlig i 2016
2 Kommunestyret ber administrasjonen vurdere å innføre vekting av tilslutning til
lærlingeordningen ved utlysning av større anbudskonkurranser
3 Kommunestyret vil følge med på utviklingen av antall lærlinger i kommunen, og vil vurdere
økte rammer i revidert budsjett (første tertial) 2016.
4 Nødvendige tiltak ved Bygdemuseet på Lunde vurderes opp mot midler som er avsatt til
rehabilitering av kommunale bygg
5 Kommunestyret vedtar å opprette et næringsråd. Sak fremmes i formannskapet
6 Kommunestyret vedtar at midler til ny stilling i teknisk sektor, også skal brukes til å øke
satsingen på næringsutvikling og næringsrettede tiltak i kommunen.
7 Kommunestyret vedtar at det gjennomføres en informasjonskampanje om CO2 reduksjoner i
husholdningen.
8 Kommunestyret vedtar at det til enhver tid skal vurderes å gjøre klimavennlige innkjøp

9

Eventuelle endringer etter stortingets vedtak om statsbudsjettet for 2016 fremmes i en egen
tilleggssak på nyåret.

Andre endringer
Pkt. 5, siste linje i rådmannens forslag endres til:
«Ved salg av utleieboliger får leietaker tilbud om annen kommunal bolig i samme prisleie i
Kommunen».

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2015
Behandling:
Repr. Harbak (H) orienterte om regelverket knyttet til habilitet, da han er enhetsleder i kommunen.
Representanten ble vurdert som habil.
Til behandling forelå formannskapets innstilling.
Repr. Kleivset (KRF) fremmet følgende fellesforslag på vegne av KRF og H:
Søgne kommunestyre vedtar rådmannens forslag til økonomiplan 2016-2019 med tillegg:
-Økte bevilgninger til Søgne menighet med kr. 250.000
De økte bevilgningen tas fra de økte bevilgningene til kommunen som ble vedtatt i budsjettforliket i stortinget.
Repr. Eikeland (FRP) fremmet følgende verbalforslag:




Kommunestyret ber rådmannen fremlegge en sak der ulike varianter av en forsøksordning på leksefri
skole vil bli vurdert med sikte på å gjennomføre en forsøksordning fra og med skolestart 2016
Kommunestyret ber om en sak der brukere av hjemmetjenesten fritt kan velge å motta tildelte
tjenester fra andre aktører, også kalt fritt brukervalg
Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en oversikt over hvilke ideelle og private organisasjoner
kommunen samarbeider med i rusomsorgen og psykisk helse, samt hva slags samarbeid dette gjelder.
Oversikten presenteres for tjenesteutvalget i løpet av første halvår 2016

Repr. Reisvoll (H) fremmet følgende verbalforslag:
4.6 Fokusområde Miljø og klimaplan
1. Utrede mulighet for økt kollektivsatsning
4.3 Fokusområde næringsutvikling
2. Stimulere utviklingen av nye muligheter innen primærnæringer
Repr. Kleivset (KRF) fremmet følgende verbalforslag:
Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak ang parkering ved Søgne Hovedkirke

Votering
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Fellesforslaget fra Høyre og KRF falt med 8 stemmer (KRF, H (5)) mot 19 (AP, V, FRP, SP,
SV, MGD, H (1-Reisvoll))







Verbalforslag fra FRP:
o Punkt 1 falt med 10 (FRP, H(5)) mot 17 (AP, V, KRF, SP, SV, MGD, H (1-Fardal))
o Punkt 2 falt med 11 (H, FRP) mot 16 stemmer.
o Punkt 3 enstemmig vedtatt
Verbalforslag fra Høyre enstemmig vedtatt
Verbalforslag fra KRF enstemmig vedtatt
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:
Driftsbudsjettet
Forslag til økninger i forhold til rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan:
Nr. Tiltak
2016
2017
2018
1
Økt ergoterapeut fra 30-50%
150
150
150
2
Helsesøster fra 1.4
240
3
Felles skole
500
500
500
4
Kulturmidler, lag og foreninger
100
100
100
5
Kulturskolen
100
100
100
6
Institusjon/korttids
350
700
350
7
ENØK tiltak, kommunale bygg
100
100
100
8
Agder folkehøyskole
10
10
10
9
Flere barnehageplasser
570
10 Forsøksprosjekt, avl av sau
30
11 SUM
2150
1660
1310

2019
150
500
100
100
100
10
960

Beskrivelser:
1
Stillingen som ergoterapeut øker fra 30-50%.
2
Det ansettes helsesøster på et tidligere tidspunkt
3
Det avsettes midler til skolene. Dette skal styrke lærertettheten. Tjenesteutvalget bes få en sak der
midlene fordeles mellom skolene
4
Frivilligheten styrkes. Kulturmidlene til lag og foreninger øker.
5
Kulturskolen styrkes. Tjenesteutvalget bes om å bli orientert hvordan midlene fordeles
6
Bemanningen på Søgne omsorgssenter øker. Tjenesteutvalget bes få fremlagt en sak, der fordelingen
av den økte bevilgningen vurderes mellom de ulike avdelingene
7
Det satses på ENØK tiltak i kommunale bygg. På litt lengre sikt vil dette kunne gi økt besparelse for
lavere strømforbruk
8
Tilskuddet til Agder folkehøyskole dobles
9
Ettersom det er press og økt etterspørsel etter barnehageplasser vil kommunestyret be
administrasjonen ordne flere barnehageplasser så fort som mulig. Det avsettes midler til økt
bemanning i kommunale barnehager i 2016. Videre i økonomiplanen må man vurdere situasjonen ved
hvert år
10
Det settes av kr.30000 til et forsøksprosjekt i 2016, avl av sau. Dette gjøres i samarbeid med
Songdalen kommune og vil samtidig gi et signal med tanke på ny videregående skole i Søgne
11
Kommunestyret vedtar å øke rammen til fordeling tall vist i tabell
Forslag til inndekning i forhold til rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan:
Nr. Tiltak
2016
2017
2018
12 Rådgiver
-200
-400
-400
Forvaltningstjenesten
13 Felles skole
-500
-500
-500
Oppvekstkontoret
14 Arbeid med kommunereformen
-300
15 Redusert overføring til investeringer
-1150
-790
-440

2019
-400
-500
-90

16 SUM
-2150
-1690
-1340
-990
Beskrivelser:
12
Foreslåtte rådgiver ved forvaltningstjenesten reduseres fra 100 til 50 %
13
Opprettelse av ny stilling på oppvekstkontoret settes foreløpig på vent
14
Det avsettes 200.000 til kommunereformen i 2016. Nødvendig kostnadsnivå må vurderes i fremtidige
tertialrapporter
15
Søgne kommune skal fortsatt lease biler, og vil avvente nye innkjøp noen år i påvente av utviklingen i
EL bil teknologien. Det er derfor mulighet for å redusere driftsmidler som overføres til
investeringsbudsjettet
16
Total inndekning i forhold til rådmannens forslag og samsvarer med økninger
INVESTERINGER
Nr. Tiltak
2016
2017
2018
2019
17 Kjøp av biler
-3800
-1600
-1500
-1500
18
19
20
21
22
23

Inventar/utstyr skoler
Velferdsteknologi
Idrettsplanen
Uteområder skoler
Egenandel hurtiglader EL bil
Redusert overføring fra drift

+450
+500
+500
+1000
+200
+1150

+500
+310

+310
+500
+250

+790

+440

+200
+90

24

SUM

3800

1600

1500

790

+500

Beskrivelser:
17
Kommunestyret vedtar fortsatt leasing av biler og ber om det fremmes en sak der dette blir vurdert
om kommunen fortsatt skal lease eller eie i årene fremover ref. pkt.15
18
Investeringer til Inventar og utstyr i skolene økes fra 1,5 mill. til 1,95 mill i 2016
19
Satsingen på velferdsteknologi økes i perioden fra 500.000 til kr. 1.31 millioner
20
Kommunens andel til idrettsanlegg øker, slik at man i kommende år er rustet for å bygge flere idrettsog nærmiljøanlegg. Totalt økes det med 2 millioner i perioden
21
Rådmannen foreslår å investere i skolegårder fra 2016-2018 med 4,5 millioner kr. Dette økes til 6,06
millioner i samme periode.
22
Det finnes en rekke støtteordninger for å etablere hurtiglader for EL bil. Det avsettes 200.000 til
kommunens egenandel ved etablering av hurtigladestasjon på Tangvall.
23
Ettersom overføringer fra driftsbudsjettet reduseres må tilsvarende justeres i investeringsbudsjettet
24
Summen av de totale endringer i investeringsbudsjettet.
Verbalforslag:

10 Kommunestyret vedtar at rulleringen av kommuneplanen starter tidlig i 2016
11 Kommunestyret ber administrasjonen vurdere å innføre vekting av tilslutning til
lærlingeordningen ved utlysning av større anbudskonkurranser
12 Kommunestyret vil følge med på utviklingen av antall lærlinger i kommunen, og vil vurdere
økte rammer i revidert budsjett (første tertial) 2016.
13 Nødvendige tiltak ved Bygdemuseet på Lunde vurderes opp mot midler som er avsatt til
rehabilitering av kommunale bygg
14 Kommunestyret vedtar å opprette et næringsråd. Sak fremmes i formannskapet
15 Kommunestyret vedtar at midler til ny stilling i teknisk sektor, også skal brukes til å øke
satsingen på næringsutvikling og næringsrettede tiltak i kommunen.
16 Kommunestyret vedtar at det gjennomføres en informasjonskampanje om CO2 reduksjoner i
husholdningen.
17 Kommunestyret vedtar at det til enhver tid skal vurderes å gjøre klimavennlige innkjøp
18 Eventuelle endringer etter stortingets vedtak om statsbudsjettet for 2016 fremmes i en egen
tilleggssak på nyåret.

19 Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en oversikt over hvilke ideelle og private
organisasjoner kommunen samarbeider med i rusomsorgen og psykisk helse, samt hva slags
samarbeid dette gjelder. Oversikten presenteres for tjenesteutvalget i løpet av første halvår
2016
20 4.6 Fokusområde Miljø og klimaplan
1. Utrede mulighet for økt kollektivsatsning
21 4.3 Fokusområde næringsutvikling
2. Stimulere utviklingen av nye muligheter innen primærnæringer
22 Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak ang parkering ved Søgne Hovedkirke
Andre endringer
Pkt. 5, siste linje i rådmannens forslag endres til:
«Ved salg av utleieboliger får leietaker tilbud om annen kommunal bolig i samme prisleie i
Kommunen».

PS 114/15 Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2016
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar «Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2016»

Saksprotokoll i Formannskapet - 02.12.2015
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar «Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2016»
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet følgende forslag:
Formannskapet ber administrasjonen finne en måte å kontrollere for i ettertid å kunne dokumentere
det grunnlaget som utløser et så riktig som mulig gebyr.
Formannskapet vil se dokumentasjonen opp mot riktige gebyr ved neste behandling av
gebyrregulativet høsten 2016.
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Repr. Terkelsen (FRP) sitt forslag enstemmig vedtatt.
Formannskapet innstiller til kommunestyret:

Innstilling:
Kommunestyret vedtar «Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2016»

Formannskapet ber administrasjonen finne en måte å kontrollere for i ettertid å kunne dokumentere
det grunnlaget som utløser et så riktig som mulig gebyr.
Formannskapet vil se dokumentasjonen opp mot riktige gebyr ved neste behandling av
gebyrregulativet høsten 2016.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2015
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:
Kommunestyret vedtar «Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune 2016»
Formannskapet ber administrasjonen finne en måte å kontrollere for i ettertid å kunne dokumentere det
grunnlaget som utløser et så riktig som mulig gebyr.
Formannskapet vil se dokumentasjonen opp mot riktige gebyr ved neste behandling av gebyrregulativet
høsten 2016.

PS 115/15 Sluttbehandling - Områderegulering for Ausviga - Plan ID 201209
Rådmannens forslag til vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas områderegulering for Ausviga.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 16.12.2015
Rådmannens forslag til vedtak:
3. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas områderegulering for Ausviga.
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.
Behandling:
Torkjell Tofte er inhabil i saken, og spørsmål om utforming av planen må stilles til enhetsleder Arealenheten.
Han har tidligere arbeidet i firmaet som utarbeidet planen.
Gry Aga Stubstad (FRP) stiller spørsmål om sin habilitet siden onkelen arbeider i firmaet som har fremmet
planen.
Utvalget vurderte henne enstemmig som habil.
Daland (FRP) fremmer følgende forslag:

Følgende område tas ut av planen:
Potensielt areal til småbåthavn, som vist i vedlegg tas ut av planen slik at mulighetene kan bli nærmere
vurdert i forbindelse med rullering av kommuneplanen.
Områdeplanen vedtas ellers som rådmannen foreslår.

Daland (FRP) fremmer følgende protokolltilførsel:

1. Plan og miljøutvalget ber kommunestyret gi sin tilslutning, til at reguleringsbestemmelsene
som omhandler eksisterende bebyggelse tas opp til vurdering/ revidering i løpet av våren
2016. Dette bl annet for å vurdere eksisterende godkjent bebyggelse i planområdet, nøyere opp mot de nye bestemmelsene.
2. Når gang- og sykkelvei skal plasseres i vernesonen for Båråkeren, skal grunneier konsulteres på
forhånd og delta i utarbeidelsen av en detaljert løsning.
3. Plan og miljøutvalget forutsetter at seilingsleden under gangbro lundeelva, har seilingshøyde på
minst 4,5 m ved normal vannføring. Dette for å ivareta den faktiske bruken av elva som
båtplass/farled.
4. Plan og miljøutvalget ber rådmannen følge opp aktuelle innkomne innspill til denne plan, ved neste
rullering av kommuneplanen, og ved senere detaljreguleringer innenfor planområdet.
Yngvar Monstad (MDG) fremmet følgende forslag:

MDG fremmer følgende forslag:
«For å ivareta kulturlandskapet rundt Bårågeren tas 3-4 tomter ut av plankartet mot vest.»

Bakgrunn
Fylkesmannen har i sin høringsuttalelse av 21.09.2015 gitt følgende anbefaling:
«Boligfeltene ved Bårågeren er i hovedsak i samsvar med kommunedelplanen. Bebyggelse som
kommer i naturrammen omkring kulturlandskapet vil imidlertid virke negativt på opplevelsen av
dette landskapet. Det bør derfor vurderes en begrensning av utbyggingen her.»

Votering
Det voteres i følgende rekkefølge:
1. Forslag fra Monstad (MDG)
Forslaget ble forkastet med 8 (H, FRP, V, KRF, AP) mot 1 (MDG) stemme.
2. Forslag fra Daland (FRP)
Forslaget ble forkastet med 7 (H, FRP, V, KRF, AP) mot 2 (FRP) stemmer.
3. Rådmannens forslag
Forslaget ble enstemmig vedtatt
4. Daland (FRP) sitt forslag til protokolltilførsel
1.
2.
3.
4.

enig: 6 (H, FRP, MDG, KRF), uenig 3 (AP, V)
enig: 6 (H, FRP, MDG, KRF), uenig 3 (AP, V)
enig: 5 (H, FRP, MDG, uenig 4 (AP, V, KRF)
enig: 5 (H, FRP, MDG), uenig 4 (AP, V, KRF)

Innstilling:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas områderegulering for Ausviga.

2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2015
Behandling:
Repr. Aga Stubstad (H) stilte spørsmål ved sin habilitet, da onkelen arbeider i firmaet som har fremmet
planen.. Representanten ble enstemmig vurdert som habil.
Det har tidligere blitt stilt spørsmål ved repr. Reisvoll (H) si habilitet, da han som tidligere ansatt i
kommunen har vært involvert i planarbeidet. Det vises til vurdering av juridisk rådgiver i
kommunen, og representanten ble vurdert som habil.
Til behandling forelå plan- og miljøutvalgets innstilling:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas områderegulering for Ausviga.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.
Repr. Monstad (MDG) fremmet utsettelsesforslag:

For å ivareta kulturlandskapet rundt Bårågeren tas 3-4 tomter ut av plankartet mot vest.»

Bakgrunn
Fylkesmannen har i sin høringsuttalelse av 21.09.2015 gitt følgende anbefaling:

«Boligfeltene ved Bårågeren er i hovedsak i samsvar med kommunedelplanen. Bebyggelse som
kommer i naturrammen omkring kulturlandskapet vil imidlertid virke negativt på opplevelsen av
dette landskapet. Det bør derfor vurderes en begrensning av utbyggingen her.»

Votering:
MGD sitt utsettelsesforslag falt med 1 (MGD) mot 26 stemmer.
Repr. Monstad (MDG) fremmet protokolltilførsel:

Utbyggere anmodes om å imøtese kommende huseieres sannsynlige ønske om å montere
solcelleanlegg på takkonstruksjoner i reguleringsområdet. Dette kan enklest løses ved å bygge flate
tak, alternativt sørge for ei sydvendt takflate dersom taket ikke er flatt. En slik tilpasning kan gjøres i
detaljreguleringsplan.
Repr. Monstad (MGD) trakk sin protokolltilførsel
Daland (FRP) fremmet følgende forslag:

Følgende område tas ut av planen:
Potensielt areal til småbåthavn, som vist i vedlegg tas ut av planen slik at mulighetene kan bli
nærmere vurdert i forbindelse med rullering av kommuneplanen.
Områdeplanen vedtas ellers som rådmannen foreslår.

Repr. Daland (FRP) fremmet følgende protokolltilførsel:
5. Kommunestyret gir sin tilslutning, til at reguleringsbestemmelsene som omhandler eksisterende
bebyggelse tas opp til vurdering/ revidering i løpet av våren 2016. Dette bl annet for å vurdere
eksisterende godkjent bebyggelse i planområdet, nøyere - opp mot de nye bestemmelsene. Rådmannen
bes følge opp dette i planstrategien.
6. Når gang- og sykkelvei skal plasseres i vernesonen for Båråkeren, skal grunneier konsulteres på
forhånd og delta i utarbeidelsen av en detaljert løsning.

7. Plan og miljøutvalget forutsetter at seilingsleden under gangbro lundeelva, har seilingshøyde på
minst 4,5 m ved normal vannføring. Dette for å ivareta den faktiske bruken av elva som
båtplass/farled.
8. Plan og miljøutvalget ber rådmannen følge opp aktuelle innkomne innspill til denne plan, ved neste
rullering av kommuneplanen, og ved senere detaljreguleringer innenfor planområdet

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:




FRP sitt forslag falt med 5 (FRP) mot 22 stemmer.
Plan- og miljøutvalgets innstilling enstemmig vedtatt
FRP sin protolltilførsel:
o Punkt 1 vedtatt med 17 (FRP, H, KRF, SP, MGD, SV) mot 10 (AP, V) stemmer.
o Punkt 2 vedtatt med 16 (FRP, H, KRF, SP, MGD) mot 11 (AP, V, SV) stemmer.
o Punkt 3 falt med 12 (H, MGD, FRP) mot 15 stemmer (FRP, H, KRF, SP, SV).
o Punkt 4 falt med 12 (FRP, H, SP) mot 15 stemmer (FRP, H, KRF, MGD, SV).

Protokolltilførsel:
1. Kommunestyret gir sin tilslutning, til at reguleringsbestemmelsene som omhandler eksisterende
bebyggelse tas opp til vurdering/ revidering i løpet av våren 2016. Dette bl annet for å vurdere
eksisterende godkjent bebyggelse i planområdet, nøyere - opp mot de nye bestemmelsene.
Rådmannen bes følge opp dette i planstrategien.
2. Når gang- og sykkelvei skal plasseres i vernesonen for Båråkeren, skal grunneier konsulteres på
forhånd og delta i utarbeidelsen av en detaljert løsning.

Vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas områderegulering for Ausviga.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.

PS 116/15 Sluttbehandling - Områderegulering for Kjellandsheia syd
Rådmannens forslag til vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas områderegulering for Kjellandsheia syd.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 04.11.2015
Rådmannens forslag til innstilling:
3. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas områderegulering for Kjellandsheia
syd.
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.

Behandling:
Reisvoll (H) stilte spørsmål om egen habilitet, ettersom han har vært involvert i saken tidligere. Var
saksbehandler for kommunedelplanen i kommunen.
Langenes (H) stilte spørsmål om egen habilitet. Hun er grunneier langs Lundeelva, som omfattes av
reguleringsplanen.

Begge representantene er vurdert som habile av enstemmig utvalg.
Utsettelsesforslag fra Yngvar Monstad (MDG):
Miljøpartiet De Grønne finner det ikke bevist at kunnskapsgrunnlaget er godt nok. Ifølge NML §8
må kravet om kartlegging av biologisk mangfold stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko
for skade på naturmangfoldet. Man skal også legge vekt på kunnskap som er basert på
generasjoners erfaringer gjennom bruk av naturen som kan bidra til vern av naturmangfoldet. Uten
tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag trer ifølge NML §9 føre-var-prinsippet i kraft. Dette er en stor
utbygging som legger beslag på store arealer direkte og indirekte, og vi krever derfor at en
konsekvensutredning mht. naturmangfold må gjennomføres før sluttbehandlingen av Kjellandsheiaplanen kan fullføres.
Henriksen (AP)satte fram følgende forslag:
Byggeområdene BF305, BF304, deler av PF302 øst, samt BFR301 bør reguleres til LNF-formål i
samsvar med kommunedelplanen vedtatt i 2011. Eksisterende bebyggelse kan inngå i planen.
Daland (FRP) satte frem forslag til korrigeringer i planen han ønsker det skal stemmes punktvis over:
Planen legges ut til nytt begrenset offentlig ettersyn med følgende endringer:
1.

For eiendommer i BF (frittliggende småhusbebyggelse) og BFR (fritidsbebyggelse) som er
utbygget før denne plans godkjenning - og med bruksarealer / bebygde arealer større enn
denne plan hjemler, tillates gjenoppbygging til sin opprinnelige størrelse og form etter brann
/ ulykke og annen ytre påvirkning. Det gjelder også ved rehabilitering. Eksiterende
bebyggelse, sikres merket i plankartet.

2.

Bestemmelse § 4.1 a. Følgende strykes: Sekundærleilighet skal ikke utgjøre mer enn 60 m2
i bruksareal.

3.

Bestemmelse § 4.1 g. Følgende strykes: ordet bruksareal, samt setningen: og arker, kvister,
tak oppbygg, halvtak og overbygg tillates ikke.

4.

Bestemmelse § 4.1 h Bruksareal strykes. Bebygd areal økes fra 15m2 til 20 m2

5.

bestemmelse § 4.20 BUN. Bestemmelsen oppdateres iht til den faktiske bebyggelsen. Den
faktiske bebyggelsen merkes i plankartet.

6.

Innenfor sydlig del av området SH302, tillates det etablert mindre bygg/sjøboder med
maksimalt BYA = 20m2 . Det vises til innspill i saken. Byggene kan ha maksimal
gesimshøyde 3m og maksimal møne høyde 5m. I området tillates fortøynings innretninger
og utriggere.

7.

Det opprettes følgende bestemmelse for BF 304 eksisterende Sjøbod tillates bruksendret til

anneks.
8.

slipp, opplagsplass på gb 31/4og brygge på gb 31/48 inntegnes i plankartet.

9. § 3.1c) Unntak: For tomter med etablert bebyggelse i områdene B306, B307, B309 og B310,
kan tiltak som ikke forhindrer gjennomføring av planen, tillates. Med tiltak menes tiltak som
ikke medfører etablering av ny boenhet.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge
1. Utsettelsesforslaget fra Monstad (MDG)
2. Forslag fra Henriksen (AP)
3. Forslag fra Daland (FRP)
4. Rådmannens forslag til vedtak

-

MDG sitt forslag om utsettelse falt med 8 (AP, H, V, KRF, FRP) mot 1 (MDG) stemme

-

AP sitt forslag falt med 3 (AP, MDG) mot 6 (H, KRF, V, FRP) stemmer.

-

FRP sine forslag ble behandlet punktvis:
1. For eiendommer i BF (frittliggende småhusbebyggelse) og BFR (fritidsbebyggelse) som er
utbygget før denne plans godkjenning - og med bruksarealer / bebygde arealer større enn
denne plan hjemler, tillates gjenoppbygging til sin opprinnelige størrelse og form etter brann
/ ulykke og annen ytre påvirkning. Det gjelder også ved rehabilitering. Eksiterende
bebyggelse, sikres merket i plankartet.
FRP sitt forslag falt med 2 (FRP) mot 7 (AP, V, KRF, H, MDG) stemmer.
2.

Bestemmelse § 4.1 a. Følgende strykes: Sekundærleilighet skal ikke utgjøre mer enn 60 m2
i bruksareal.
FRP sitt forslag falt med 2 (FRP) mot 7 (AP, V, KRF, H, MDG) stemmer.

3.

Bestemmelse § 4.1 g. Følgende strykes: ordet bruksareal, samt setningen: og arker, kvister,
tak oppbygg, halvtak og overbygg tillates ikke.
FRP sitt forslag falt med 2 (FRP) mot 7 (AP, V, KRF, H, MDG) stemmer.

4.

Bestemmelse § 4.1 h Bruksareal strykes. Bebygd areal økes fra 15m2 til 20 m2
FRP sitt forslag falt med 2 (FRP) mot 7 (AP, V, KRF, H, MDG) stemmer.

5.

bestemmelse § 4.20 BUN. Bestemmelsen oppdateres iht til den faktiske bebyggelsen. Den
faktiske bebyggelsen merkes i plankartet.
FRP sitt forslag falt med 2 (FRP) mot 7 (AP, V, KRF, H, MDG) stemmer.

6.

Innenfor sydlig del av området SH302, tillates det etablert mindre bygg/sjøboder med
maksimalt BYA = 20m2 . Det vises til innspill i saken. Byggene kan ha maksimal

gesimshøyde 3m og maksimal møne høyde 5m. I området tillates fortøynings innretninger
og utriggere.
FRP sitt forslag falt med 2 (FRP) mot 7 (AP, V, KRF, H, MDG) stemmer.
7.

Det opprettes følgende bestemmelse for BF 304 eksisterende Sjøbod tillates bruksendret til
anneks.
FRP sitt forslag falt med 2 (FRP) mot 7 (AP, V, KRF, H, MDG) stemmer.

8.

slipp, opplagsplass på gb 31/4og brygge på gb 31/48 inntegnes i plankartet.
FRP sitt forslag falt med 2 (FRP) mot 7 (AP, V, KRF, H, MDG) stemmer.

9. § 3.1c) Unntak: For tomter med etablert bebyggelse i områdene B306, B307, B309 og B310,
kan tiltak som ikke forhindrer gjennomføring av planen, tillates. Med tiltak menes tiltak som
ikke medfører etablering av ny boenhet.
FRP sitt forslag falt med 3 (FRP, MDG) mot 6 (AP, V, KRF, H) stemmer.
-

Rådmannens forslag ble vedtatt med 7 (AP, V, KRF, H, MDG) mot 2 (FRP) stemmer.

Innstilling:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas områderegulering for Kjellandsheia
syd.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.11.2015
Behandling:
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Reisvoll (H) da han tidligere har vært ansatt ved arealenheten i Søgne
Kommune. Representanten fratrådte møtet under behandling av habilitetsspørsmålet.
Repr. Terkelsen (FRP) ber om at det ved vurdering av habilitet blir gitt en skriftlig vurdering fra kommunens
spesialrådgiver i forkant av møtet.
Repr. Egeli (AP) stilte spørsmål om konsekvensene av et utsettelsesforslag, i påvente av en skriftlig juridisk
vurdering. Rådmannen redegjorde for dette.
Repr. Berge (V) fremmet utsettelses forslag, og at det til neste møte foreligger en skriftlig juridisk vurdering.

Votering habilitetsspørsmål:
Utsettelsesforslaget vedtatt med 22 mot 5 (FRP) stemmer.

Vedtak:
Saken utsettes.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2015
Behandling:
Det har tidligere blitt stilt spørsmål ved repr. Reisvoll (H) si habilitet, da han som tidligere ansatt i
kommunen har vært involvert i planarbeidet. Det vises til vurdering av juridisk rådgiver i
kommunen, og representanten ble vurdert som habil.
Til behandling forelå plan- og miljøutvalgets innstilling:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas områderegulering for Kjellandsheia syd.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.
Repr. Daland (FRP) fremmet følgende protokolltilførsel:
Kommunestyret gir sin tilslutning, til at reguleringsbestemmelsene som omhandler eksisterende bebyggelse
tas opp til vurdering/ revidering i løpet av våren 2016. Dette bl annet for å vurdere eksisterende godkjent
bebyggelse i planområdet, nøyere - opp mot de nye bestemmelsene. Rådmannen bes følge opp dette i
planstrategien.
Repr. Lunde (AP) fremmet følgende forslag:

Byggeområdene BF305, BF304, deler av BF302 øst, samt BFR301 reguleres til LNF-formål i
samsvar med kommunedelplanen vedtatt i 2011. Eksisterende bebyggelse kan inngå i planen.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Arbeiderpartiets forslag falt med 11 (SP, SV, MGD, AP) mot 16 (FRP, H, KRF, V) stemmer
 Plan- og miljøutvalgets innstilling enstemmig vedtatt
 FRP sin protokolltilførsel vedtatt med 17 (FRP, H, KRF, SP, MGD, SV) mot 10 (AP, V)
Protokolltilførsel:
Kommunestyret gir sin tilslutning, til at reguleringsbestemmelsene som omhandler eksisterende
bebyggelse tas opp til vurdering/ revidering i løpet av våren 2016. Dette bl annet for å vurdere
eksisterende godkjent bebyggelse i planområdet, nøyere - opp mot de nye bestemmelsene. Rådmannen
bes følge opp dette i planstrategien.

Vedtak:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas områderegulering for Kjellandsheia syd.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.

PS 117/15 Sluttbehandling - Detaljregulering for Norddalsheia - Plan ID 201414
Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:

1. Detaljregulering for Norddalsheia – Plan ID 201414 vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 1212.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 16.12.2015
Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
3. Detaljregulering for Norddalsheia – Plan ID 201414 vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 1212.
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.
Behandling:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
1. Detaljregulering for Norddalsheia – Plan ID 201414 vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 1212.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2015
Behandling:
Plan- og miljøutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Detaljregulering for Norddalsheia – Plan ID 201414 vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 1212.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.

PS 118/15 Sluttbehandling - detaljregulering for Flatholmen - Plan ID 201410
Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
5. Detaljregulering for Flatholmen – Plan ID 201410 vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 1212.
6. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 16.12.2015
Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
7. Detaljregulering for Flatholmen – Plan ID 201410 vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 1212.
8. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.
Behandling:
Egeli (AP) meldte inn følgende forslag:
Pkt. 2.4, kulepunkt 2 – siste setning tas ut av reguleringsbestemmelsene
Votering
1. Egeli (AP) sitt forslag ble forkastet med 6 (H, FRP, KRF, V), mot 3 (MDG, AP) stemmer.
2. Rådmannens forslag ble vedtatt med 8 (H, FRP, KRF, V, AP) mot 1 (MDG)stemme.

Innstilling:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
1. Detaljregulering for Flatholmen – Plan ID 201410 vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 1212.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2015
Behandling:
Til behandling forelå plan- og miljøutvalgets innstilling:
1. Detaljregulering for Flatholmen – Plan ID 201410 vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.

Repr. Egeli (AP) fremmet følgende forslag:
Pkt. 2.4, kulepunkt 2 – siste setning tas ut av reguleringsbestemmelsene
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Arbeiderpartiets forslag falt med 10 (SV, MGD, AP) mot 17 stemmer
 Plan- og miljøutvalgets innstilling vedtatt med 25 mot 2 (SV, MGD) stemmer
Vedtak:
1. Detaljregulering for Flatholmen – Plan ID 201410 vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 1212.

2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.

PS 119/15 Rullering av idrettens handlingsprogram 2016-2019
Rådmannens forslag til vedtak:
1.
Kommunestyret slutter seg til forslaget til handlingsprogram 2016-2019 for idrettsanlegg i
Søgne hva angår ordinære anlegg og nærmiljøanlegg som ønskes realisert, samt
prioriteringsrekkefølgen av disse.
2.
Kommunestyret yter følgende idrettsplantilskudd for 2016:
Rehabilitering kunstgressbane 1 kr 1.800.000.
Skytebaner med standplass kr 400.000.
Skytterklubbhus kr 100.000.
Buldrevegg kr 140.000.
Rehabilitering lysarmatur kr 200.000.
Rehabilitering Vedderheia ballbinge kr 50.000.
3.
Søgne kommune ber om at fylkeskommunen utbetaler spillemidler (oppgitt i ca kr beløp) til
Søgne for 2016 i denne prioriterte rekkefølgen:
Ordinære anlegg:
1. Rehabilitering ventilasjonsanlegg Nygårdshallen kr 500.000.
2. Rehabilitering kunstgressbane 1 kr 900.000.
3. Turkart Ny-Hellesund kr 86.000.
4. Idrettshall Lunde kr 5.500.000.
5. Sosialt rom idrettshall Lunde kr 400.000.
6. Skytebaner med standplass kr 782.000.
7. Skytterklubbhus kr 669.000.
8. Buldrevegg kr 140.000.
9. Rehabilitering lysarmatur kr 200.000.
Nærmiljøanlegg:
1. Rehabilitering Vedderheia ballbinge kr 133.000
2. Bordtennisbord Langenes skole kr 25.000.
3. Bordtennisbord Nygård skole kr 25.000.
4. Bordtennisbord Lunde skole kr 25.000.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 25.11.2015
Behandling:
Høringsuttalelse fra Søgne idrettsråd ble delt ut innledningsvis i møtet. Til behandling forelå forslag til vedtak
fra rådmann med justeringer fremmet i forkant av behandlingen:
1.
Kommunestyret slutter seg til forslaget til handlingsprogram 2016-2019 for idrettsanlegg i Søgne hva angår
ordinære anlegg og nærmiljøanlegg som ønskes realisert, samt prioriteringsrekkefølgen av disse.

2.
Kommunestyret yter følgende idrettsplantilskudd for 2016:
Rehabilitering kunstgressbane 1 kr 1.800.000.
Rehabilitering lysarmatur kr 200.000.
Rehabilitering Vedderheia ballbinge kr 50.000.
3.
Søgne kommune ber om at fylkeskommunen utbetaler spillemidler (oppgitt i ca kr beløp) til Søgne for 2016 i
denne prioriterte rekkefølgen:
Ordinære anlegg:
1. Rehabilitering ventilasjonsanlegg Nygårdshallen kr 500.000.
2. Rehabilitering kunstgressbane 1 kr 900.000.
3. Idrettshall Lunde kr 5.500.000.
4. Sosialt rom idrettshall Lunde kr 400.000.
5. Rehabilitering lysarmatur kr 200.000.
Nærmiljøanlegg:
1. Rehabilitering Vedderheia ballbinge kr 133.000
2. Bordtennisbord Langenes skole kr 25.000.
3. Bordtennisbord Nygård skole kr 25.000.
4. Bordtennisbord Lunde skole kr 25.000.
Nytt forslag fra Pål Henden (Ap) til prioritering:
Pkt nr 5 flyttes frem som pkt nr 3.
Nytt forslag fra Christian Eikeland (FrP):
I 2015 ble rehabilitering av ball binger på «Myggis» og Åros vedtatt. Vedtaket foreslås utsatt til 2017-2018.
Det avsettes kr 200.000,- til rehabilitering av ball binger.

Votering:
Forslaget fra FrP: Enstemmig vedtatt som tillegg til pkt 2 i rådmannens innstilling.
Forslag fra Ap: Enstemmig vedtatt som prioritet 3 i punkt 3 i rådmannens innstilling
Tjenesteutvalget vedtar enstemmig følgende innstilling til formannskapet:
Innstilling:
1.
Kommunestyret slutter seg til forslaget til handlingsprogram 2016-2019 for idrettsanlegg i Søgne
hva angår ordinære anlegg og nærmiljøanlegg som ønskes realisert, samt prioriteringsrekkefølgen av
disse.
2.
Kommunestyret yter følgende idrettsplantilskudd for 2016:
Rehabilitering kunstgressbane 1 kr 1.800.000.
Rehabilitering lysarmatur kr 200.000.
Rehabilitering Vedderheia ballbinge kr 50.000.
Det avsettes kr 200.000,- til rehabilitering av ballbinger.
3.
Søgne kommune ber om at fylkeskommunen utbetaler spillemidler (oppgitt i ca kr beløp) til Søgne
for 2016 i denne prioriterte rekkefølgen:

Ordinære anlegg:
1. Rehabilitering ventilasjonsanlegg Nygårdshallen kr 500.000.
2. Rehabilitering kunstgressbane 1 kr 900.000.
3. Rehabilitering lysarmatur kr 200.000.
4. Idrettshall Lunde kr 5.500.000.
5. Sosialt rom idrettshall Lunde kr 400.000.
Nærmiljøanlegg:
1. Rehabilitering Vedderheia ballbinge kr 133.000
2. Bordtennisbord Langenes skole kr 25.000.
3. Bordtennisbord Nygård skole kr 25.000.
4. Bordtennisbord Lunde skole kr 25.000.

Saksprotokoll i Formannskapet - 02.12.2015
Behandling:
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Andersen (H) da han er tilknyttet byggeprosjekter i Søgne.
Representanten ble erklært inhabil og fratrådte møtet under behandling av saken. Repr. Fardal (FRP) møtte
som vara i PS 99/15.
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling.
Repr. Fardal (H) fremmet følgende forslag:
De 140.000 (buldrevegg) går ut. Formannskapet bevilger kr. 140.000 til Søgne Skytterlag.
Repr. Kleivset (KRF) fremmet følgende forslag:
Turvei i Fåmyråsen tas inn i idrettsplanen for 2016-2019.

Votering:
Repr. Fardal (H) sitt forslag falt med 7 mot 2 stemmer (H)
Repr. Kleivset (KRF) sitt forslag falt med 6 mot 3 stemmer (Andersen (H), SV, KFR)
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Formannskapet innstiller følgende til kommunestyret:

Innstilling:
1.
Kommunestyret slutter seg til forslaget til handlingsprogram 2016-2019 for idrettsanlegg i Søgne
hva angår ordinære anlegg og nærmiljøanlegg som ønskes realisert, samt prioriteringsrekkefølgen av
disse.
2.
Kommunestyret yter følgende idrettsplantilskudd for 2016:
Rehabilitering kunstgressbane 1 kr 1.800.000.
Rehabilitering lysarmatur kr 200.000.
Rehabilitering Vedderheia ballbinge kr 50.000.
Det avsettes kr 200.000,- til rehabilitering av ballbinger.

3.
Søgne kommune ber om at fylkeskommunen utbetaler spillemidler (oppgitt i ca kr beløp) til Søgne
for 2016 i denne prioriterte rekkefølgen:
Ordinære anlegg:
1. Rehabilitering ventilasjonsanlegg Nygårdshallen kr 500.000.
2. Rehabilitering kunstgressbane 1 kr 900.000.
3. Rehabilitering lysarmatur kr 200.000.
4. Idrettshall Lunde kr 5.500.000.
5. Sosialt rom idrettshall Lunde kr 400.000.
Nærmiljøanlegg:
1. Rehabilitering Vedderheia ballbinge kr 133.000
2. Bordtennisbord Langenes skole kr 25.000.
3. Bordtennisbord Nygård skole kr 25.000.
4. Bordtennisbord Lunde skole kr 25.000.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2015
Behandling:
Habilitetsspørsmål



Repr. Haugland (AP) erklært inhabil da han er saksbehandler i saken, og fratrådte møtet under
behandling av saken.
Repr. Harbak (H) erklært inhabil da han på vegne av kommunen har søknad i planen, og fratrådte
møtet under behandling av saken.

Ingen varaer møtte for representantene. 25 medlemmer til stede under behandlingene.
Til behandling forelå formannskapets innstilling.
Repr. Kleivset (KRF) fremmet følgende forslag:
Turvei i Fåmyråsen tas inn i idrettsplanen for 2016-2019.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:



KRF sitt forslag falt med 6 (KRF, H (2- Reisvoll og Fardal), SV) mot 21 stemmer.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1.
Kommunestyret slutter seg til forslaget til handlingsprogram 2016-2019 for idrettsanlegg i Søgne hva
angår ordinære anlegg og nærmiljøanlegg som ønskes realisert, samt prioriteringsrekkefølgen av disse.
2.
Kommunestyret yter følgende idrettsplantilskudd for 2016:

Rehabilitering kunstgressbane 1 kr 1.800.000.
Rehabilitering lysarmatur kr 200.000.
Rehabilitering Vedderheia ballbinge kr 50.000.
Det avsettes kr 200.000,- til rehabilitering av ballbinger.
3.
Søgne kommune ber om at fylkeskommunen utbetaler spillemidler (oppgitt i ca kr beløp) til Søgne for
2016 i denne prioriterte rekkefølgen:
Ordinære anlegg:
1. Rehabilitering ventilasjonsanlegg Nygårdshallen kr 500.000.
2. Rehabilitering kunstgressbane 1 kr 900.000.
3. Rehabilitering lysarmatur kr 200.000.
4. Idrettshall Lunde kr 5.500.000.
5. Sosialt rom idrettshall Lunde kr 400.000.
Nærmiljøanlegg:
1. Rehabilitering Vedderheia ballbinge kr 133.000
2. Bordtennisbord Langenes skole kr 25.000.
3. Bordtennisbord Nygård skole kr 25.000.
4. Bordtennisbord Lunde skole kr 25.000.

PS 120/15 Helhetlig plan for bosetting og inkludering av flyktninger i Søgne
2016-2019
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Søgne vedtar å bosette totalt 40 flyktninger pr. år i årene 2016, 2017, 2018 og 2019.
Familiegjenforening er inkludert i bosettingstallene.
Med økt bosetting fra 2016 legges det opp til å gjøre de nødvendige disposisjoner for å
lykkes faglig med arbeidet.


Det opprettes en 50 % stilling innenfor psykisk helsearbeid blant flyktninger.



Bemanningen ved Introduksjonssenteret økes med en 100 % miljøarbeiderstilling til
praktisk bosetting, arbeid og inkluderingsarbeid mm.

2. Rådmannen gis fullmakt til å disponere plassene for det enkelte år innenfor denne
rammen.
3. Rådmannen gis fullmakt til å forankre og tilpasse arbeidsgruppens forslag til
flyktningeplan med de tiltak som vil være nødvendige for å integrere flyktninger i
Søgne. Forslaget fra arbeidsgruppen tas foreløpig til orientering.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 25.11.2015
Behandling:
Administrasjonen la frem følgende rettelse i rådmannens forslag:

Under «rådmannens merknader» 1. avsnitt, skal det rettes til følgende:
Dersom Søgne kommune er en gjennomsnittskommune i forhold til estimatet fra beregningsutvalget, vil
kommunen i en 5-årsperiode ha ca. kr 50.000 i høyere utgifter pr. flyktning enn det som kompenseres fra
statens side. 20 flyktninger pr. år, gir da estimerte kostnader på ca. kr 1 mill. mer enn inntektene, mens 40
flyktninger har en kommunal egenandel på kr 2 mill. for 5-årsperioden.
Nytt forslag til punkt 1 fra representant Charlotte Søyland (FrP):
Søgne vedtar å bosette totalt 20 flyktninger per år i årene 2016, 2017, 2018 og 2019. Familiegjenforening er
inkludert i bosettingstallene.
Nytt forslag til vedtak fra representant Sigrun Sæther (KrF):
Punkt 1 endres til følgende:
1.
Søgne vedtar å bosette 40 flyktninger i 2016 og 50 per år i 2017, 2018, 2019. Familiegjenforening er
inkludert i bosettingstallene.
2.
identisk med rådmannens forslag
3.
identisk med rådmannens forslag
Nytt forslag til vedtak fra representant Heidi Johansen (Ap):
Søgne kommune tar imot det antall flyktninger som er tilrådd i planen årene 2016-2019. Det bygges
flyktningeboliger og leies boliger/ leiligheter/ hybler for å dekke behovene. Ytterligere vedtak må gjøres for å
avhjelpe akuttsituasjon i framtid.

Votering:
Stemmerekkefølge: Først stemmes det over respektive forslag fra FrP og KrF til nytt punkt 1. Om de ikke får
flertall settes Ap sitt forslag opp mot rådmannens forslag til vedtak.
FrP sitt forslag falt med syv mot to (FrP) stemmer.
KrF sitt forslag falt mot en (KrF) stemme.
Ap sitt forslag mot rådmannens innstilling: Rådmannens forslag vedtatt med 5 mot 4 (Ap + KrF) stemmer.

Innstilling:
1.
Søgne vedtar å bosette totalt 40 flyktninger pr. år i årene 2016, 2017, 2018 og 2019.
Familiegjenforening er inkludert i bosettingstallene.
Med økt bosetting fra 2016 legges det opp til å gjøre de nødvendige disposisjoner for å lykkes faglig
med arbeidet.
•
Det opprettes en 50 % stilling innenfor psykisk helsearbeid blant flyktninger.
•
Bemanningen ved Introduksjonssenteret økes med en 100 % miljøarbeiderstilling til praktisk
bosetting, arbeid og inkluderingsarbeid mm.
2.
Rådmannen gis fullmakt til å disponere plassene for det enkelte år innenfor denne rammen.
3.
Rådmannen gis fullmakt til å forankre og tilpasse arbeidsgruppens forslag til flyktningeplan
med de tiltak som vil være nødvendige for å integrere flyktninger i Søgne. Forslaget fra
arbeidsgruppen tas foreløpig til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 02.12.2015
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling.

Repr. Terkelsen (FRP) fremmet følgende forslag:
Søgne vedtar å bosette totalt 20 flyktninger per år i årene 2016, 2017, 2018 og 2019. Familiegjenforening er
inkludert i bosettingstallene.
Repr. Kleivset (KRF) fremmet følgende forslag på vegne av V, AP, KRF og SV:
Punkt 1 endres til følgende:
1.
Søgne vedtar å bosette 40 flyktninger i 2016, og 55 per år i 2017, 2018, 2019. Familiegjenforening er
inkludert i bosettingstallene.
2.
identisk med rådmannens forslag
3.
identisk med rådmannens forslag

Votering:
Repr. Terkelsen (FRP) sitt forslag falt med 8 mot 1 stemme (FRP)
Fellesforslaget vedtatt med 6 mot 3 stemmer (H, FRP)
Rådmannens forslag vedtatt med 7 mot 2 stemmer (H)
Formannskapet fremmer følgende innstiling til kommunestyret.

Innstilling:

4. Søgne vedtar å bosette 40 flyktninger i 2016, og 55 per år i 2017, 2018, 2019.
Familiegjenforening er inkludert i bosettingstallene.
Med økt bosetting fra 2016 legges det opp til å gjøre de nødvendige disposisjoner for å
lykkes faglig med arbeidet.


Det opprettes en 50 % stilling innenfor psykisk helsearbeid blant flyktninger.



Bemanningen ved Introduksjonssenteret økes med en 100 %
miljøarbeiderstilling til praktisk bosetting, arbeid og inkluderingsarbeid mm.

5. Rådmannen gis fullmakt til å disponere plassene for det enkelte år innenfor denne
rammen.
6. Rådmannen gis fullmakt til å forankre og tilpasse arbeidsgruppens forslag til
flyktningeplan med de tiltak som vil være nødvendige for å integrere flyktninger i
Søgne. Forslaget fra arbeidsgruppen tas foreløpig til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2015
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
1. Søgne vedtar å bosette 40 flyktninger i 2016, og 55 per år i 2017, 2018, 2019. Familiegjenforening er
inkludert i bosettingstallene.
Med økt bosetting fra 2016 legges det opp til å gjøre de nødvendige disposisjoner for å lykkes faglig
med arbeidet.
 Det opprettes en 50 % stilling innenfor psykisk helsearbeid blant flyktninger.
 Bemanningen ved Introduksjonssenteret økes med en 100 % miljøarbeiderstilling til praktisk
bosetting, arbeid og inkluderingsarbeid mm.
2. Rådmannen gis fullmakt til å disponere plassene for det enkelte år innenfor denne rammen.
3. Rådmannen gis fullmakt til å forankre og tilpasse arbeidsgruppens forslag til flyktningeplan med de
tiltak som vil være nødvendige for å integrere flyktninger i Søgne. Forslaget fra arbeidsgruppen tas
foreløpig til orientering.
Repr. Mongstad (MGD) fremmet forslag:
1. Søgne vedtar å bosette 65 flyktninger i 2016, og 70 pr. år i årene 2017, 2018 og 2019.
Familiegjenforening er ikke inkludert i bosettingstallene. Med økt bosetting fra 2016 legges det opp
til å gjøre de nødvendige disposisjoner for å lykkes faglig med arbeidet.
 Det opprettes en 50 % stilling innenfor psykisk helsearbeid blant flyktninger.
 Bemanningen ved Introduksjonssenteret økes med en 100 % miljøarbeiderstilling til praktisk
bosetting, arbeid og inkluderingsarbeid mm.
2. Rådmannen gis fullmakt til å disponere plassene for det enkelte år innenfor denne rammen.
3. Rådmannen gis fullmakt til å forankre og tilpasse arbeidsgruppens forslag til flyktningeplan med de
tiltak som vil være nødvendige for å integrere flyktninger i Søgne. Forslaget fra arbeidsgruppen tas
foreløpig til orientering.
Repr. Eikeland (FRP) fremmet følgende forslag:
1. Søgne vedtar å bosette totalt 20 flyktninger per år i årene 2016, 2017, 2018 og 2019.
Familiegjenforening er inkludert i bosettingstallene.

Repr. Fardal (H): fremmet følgende forslag:
1. Søgne vedtar å bosette totalt 40 flyktninger pr. år i årene 2016, 2017, 2018 og 2019.

Familiegjenforening er inkludert i bosettingstallene.
Med økt bosetting fra 2016 legges det opp til å gjøre de nødvendige disposisjoner for å
lykkes faglig med arbeidet.


Det opprettes en 50 % stilling innenfor psykisk helsearbeid blant flyktninger.



Bemanningen ved Introduksjonssenteret økes med en 100 %
miljøarbeiderstilling til praktisk bosetting, arbeid og inkluderingsarbeid mm.

2. Rådmannen gis fullmakt til å disponere plassene for det enkelte år innenfor denne
rammen.
3. Rådmannen gis fullmakt til å forankre og tilpasse arbeidsgruppens forslag til
flyktningeplan med de tiltak som vil være nødvendige for å integrere flyktninger i
Søgne. Forslaget fra arbeidsgruppen tas foreløpig til orientering.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Forslag fra Miljøpartiet De Grønne falt med 3 (MGD,SV, H(1-Lorentsen)) mot 24 stemmer
 FRP sitt forslag falt med 5 (FRP) mot 22 stemmer
 Høyre sitt forslag falt med 6 (SP, H (5)) mot 21 (FRP, AP, KRF, SV, H (1-Lorentsen), V,
MGD) stemmer
 Formannskapets innstilling vedtatt med 16 (AP, KRF, SV, H (1-Lorentsen), V, MGD) mot
11 stemmer (FRP, H (5), SP)
Vedtak:
1. Søgne vedtar å bosette 40 flyktninger i 2016, og 55 per år i 2017, 2018, 2019.
Familiegjenforening er inkludert i bosettingstallene.
Med økt bosetting fra 2016 legges det opp til å gjøre de nødvendige disposisjoner for å
lykkes faglig med arbeidet.
 Det opprettes en 50 % stilling innenfor psykisk helsearbeid blant flyktninger.
 Bemanningen ved Introduksjonssenteret økes med en 100 % miljøarbeiderstilling til
praktisk bosetting, arbeid og inkluderingsarbeid mm.
2. Rådmannen gis fullmakt til å disponere plassene for det enkelte år innenfor denne rammen.
3. Rådmannen gis fullmakt til å forankre og tilpasse arbeidsgruppens forslag til
flyktningeplan med de tiltak som vil være nødvendige for å integrere flyktninger i Søgne.
Forslaget fra arbeidsgruppen tas foreløpig til orientering.

PS 121/15 Ny revidering av reglementer for tjenesteutvalget, plan- og
miljøutvalget, formannskapet og kommunestyret
Rådmannens forslag til vedtak:
Følgende bestemmelse innarbeides i reglementene for tjenesteutvalget, plan- og miljøutvalget,
formannskapet og kommunestyret:
«Medlemmene plikter å opptre med verdighet og respekt i forsamlingen. Et medlem som møter eller
opptrer indisponert skal ikke delta i behandlingen av saker for organet. Møteleder har plikt til å
bortvise slike personer fra møtesalen. Dersom det reises tvil om møteleders avgjørelse, skal

forhandlingene avbrytes og spørsmålet om bortvisning avgjøres av kommunestyret i lukket møte.
Den bortviste skal ikke delta i denne behandlingen».
Bestemmelsen tas inn i samtlige reglement: Kommunestyret ny §5, formannskapet ny §8, plan- og
miljøutvalget ny § 10 og tjenesteutvalget ny §10.

Saksprotokoll i Formannskapet - 02.12.2015
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Formannskapet innstiller til kommunestyre:

Innstilling:
Følgende bestemmelse innarbeides i reglementene for tjenesteutvalget, plan- og miljøutvalget,
formannskapet og kommunestyret:
«Medlemmene plikter å opptre med verdighet og respekt i forsamlingen. Et medlem som møter eller
opptrer indisponert skal ikke delta i behandlingen av saker for organet. Møteleder har plikt til å
bortvise slike personer fra møtesalen. Dersom det reises tvil om møteleders avgjørelse, skal
forhandlingene avbrytes og spørsmålet om bortvisning avgjøres av kommunestyret i lukket møte.
Den bortviste skal ikke delta i denne behandlingen».
Bestemmelsen tas inn i samtlige reglement: Kommunestyret ny §5, formannskapet ny §8, plan- og
miljøutvalget ny § 10 og tjenesteutvalget ny §10.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2015
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
Følgende bestemmelse innarbeides i reglementene for tjenesteutvalget, plan- og miljøutvalget, formannskapet
og kommunestyret:
«Medlemmene plikter å opptre med verdighet og respekt i forsamlingen. Et medlem som møter eller opptrer
indisponert skal ikke delta i behandlingen av saker for organet. Møteleder har plikt til å bortvise slike
personer fra møtesalen. Dersom det reises tvil om møteleders avgjørelse, skal forhandlingene avbrytes og
spørsmålet om bortvisning avgjøres av kommunestyret i lukket møte. Den bortviste skal ikke delta i denne
behandlingen».
Bestemmelsen tas inn i samtlige reglement: Kommunestyret ny §5, formannskapet ny §8, plan- og
miljøutvalget ny § 10 og tjenesteutvalget ny §10.
Repr. Reisvoll (H) fremmet endringsforslag (endring i kursiv):
«Medlemmene plikter å opptre med verdighet og respekt i forsamlingen. Et medlem som møter eller opptrer
indisponert skal ikke delta i behandlingen av saker for organet. Møteleder har plikt til å bortvise slike

personer fra møtesalen. Dersom det reises tvil om møteleders avgjørelse, skal forhandlingene avbrytes og
spørsmålet om bortvisning avgjøres av organet i lukket møte. Den bortviste skal ikke delta i denne
behandlingen».
Bestemmelsen tas inn i samtlige reglement: Kommunestyret ny §5, formannskapet ny §8, plan- og
miljøutvalget ny § 10 og tjenesteutvalget ny §10.
Repr. Daland (FRP) fremmet forslag:
Følgende endres i reglementene for tjenesteutvalget, plan- og miljøutvalget, formannskapet og
kommunestyret:
Sakspapirer publiseres 7 kalenderdager før møtet.
Votering:
 Formannskapets innstilling med endring fra Høyre enstemmig vedtatt
 FRP sitt forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Følgende bestemmelse innarbeides i reglementene for tjenesteutvalget, plan- og miljøutvalget,
formannskapet og kommunestyret:
«Medlemmene plikter å opptre med verdighet og respekt i forsamlingen. Et medlem som møter eller
opptrer indisponert skal ikke delta i behandlingen av saker for organet. Møteleder har plikt til å
bortvise slike personer fra møtesalen. Dersom det reises tvil om møteleders avgjørelse, skal
forhandlingene avbrytes og spørsmålet om bortvisning avgjøres av kommunestyret i lukket møte. Den
bortviste skal ikke delta i denne behandlingen».
Bestemmelsen tas inn i samtlige reglement: Kommunestyret ny §5, formannskapet ny §8, plan- og
miljøutvalget ny § 10 og tjenesteutvalget ny §10.
Følgende endres i reglementene for tjenesteutvalget, plan- og miljøutvalget, formannskapet og
kommunestyret:
Sakspapirer publiseres 7 kalenderdager før møtet.

PS 122/15 Utvidelse av Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS til Agder
Kommunerevisjon IKS - Behandling i Søgne kommunestyre
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Søgne kommunestyre tar utredningsrapporten til orientering
2. Søgne kommunestyre vedtar selskapsavtale for Agder Kommunerevisjon IKS med virkning
fra 01.01.16
3. Søgne kommunestyre oppnevner ………………. som medlem i representantskapet i Agder
kommunerevisjon IKS
4. Søgne kommunestyre godkjenner forslag til endring i selskapsavtalens § 5 og 7:
§ 5) Representantskapets medlemmer velges for 4 år, og følger den fylkeskommunale
og kommunale valgperiode

§ 7) Styrets medlemmer velges for 4 år, og følge den fylkeskommunal og kommunale
valgperioden

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2015
Behandling:
Rådmannens innstilling med forslag om leder av kontrollutvalget, Jan Stubstad som medlem i
representantskapet i Agder kommunerevisjon IKS enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Søgne kommunestyre tar utredningsrapporten til orientering
2. Søgne kommunestyre vedtar selskapsavtale for Agder Kommunerevisjon IKS med virkning fra
01.01.16
3. Søgne kommunestyre oppnevner leder av kontrollutvalget, Jan Stubstad som medlem i
representantskapet i Agder kommunerevisjon IKS
4. Søgne kommunestyre godkjenner forslag til endring i selskapsavtalens § 5 og 7:


§ 5) Representantskapets medlemmer velges for 4 år, og følger den fylkeskommunale og
kommunale valgperiode



§ 7) Styrets medlemmer velges for 4 år, og følge den fylkeskommunal og kommunale
valgperioden

PS 123/15 Kontrollutvalget - Møte- og arbeidsplan for 2016
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets møte- og arbeidsplan for 2016 som den foreligger.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.12.2015
Behandling:
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets møte- og arbeidsplan for 2016 som den foreligger.

