Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

033
2015/2719 -5899/2016
Camilla Erland Aarnes
08.02.2016

Saksframlegg
Godkjenning av protokoll fra kommunestyret 28.01.16
Utv.saksnr
7/16

Utvalg
Kommunestyret

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 28.01.16.

Vedlegg
1 Protokoll fra kommunestyret 28.01.16

Møtedato
18.02.2016

SØGNE
KOMMUNE
Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Kommunestyret
Kommunestyresalen - Søgne rådhus
28.01.2016
17:30

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Astrid Margrethe Hilde
Ordfører
Solveig Kjelland Larsen
Medlem
Paul Magne Lunde
Medlem
Bjørn Egeli
Medlem
Knut Henriksen
Medlem
Aslaug Bakke
Medlem
Pål Frode Henden
Medlem
Bernt Ludvig Daland
Medlem
Christian Eikeland
Medlem
Gry Vibeke Aga Stubstad
Medlem
Jack Andersen
Medlem
Oscar Lohne
Medlem
Helge Reisvoll
Medlem
Roy Fardal
Medlem
Jan Stubstad
Medlem
Torfinn Kleivset
Medlem
Sigrun Sæther
Medlem
Allen Elle
Medlem
Yngvar Monstad
Medlem
Bjarne Bentsen Lieng
Medlem
Per Kjær
Medlem
Arild Ernst Berge
Medlem
Tone Pettersen
Medlem

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

Forfall faste medlemmer:
Navn
Charlotte Hansen Søyland
Heidi Johansen
Egel Terkelsen
Tom Løchen

Funksjon
Medlem
Medlem
Varaordfører
Medlem

Representerer
FRP
AP
FRP
H

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Kristin Soltveit Upsal
Tom Jørgensen
Ole Petter Sløgedal
Trond Reitan

Møtte for
Heidi Johansen
Charlotte Hansen Søyland
Egel Terkelsen
Tom Løchen

Representerer
AP
FRP
FRP
H

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

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

I forkant av møtet var det informasjon om Agder Energi og eierskap ved Konsernsjef Tom Nysted
og Prosjektdirektør Knut Hoven.
Av 27 medlemmer var 27 til stede inkludert møtende vararepresentanter. Møtet ble annonsert i
Fædrelandsvennen 23. januar 2016. Sakskartet, datert 20. januar 2016 omfattet sak PS 1-6/16. Ingen
merknader til innkalling eller saksliste.
Før behandling av oppsatte saker ble interpellasjon og spørsmål i Åpen spørretid besvart. Etter møtet
orienterte ordfører fra møte for forhandlingsutvalg for K5.
Interpellasjon
Per Kjær (SV) og Yngvar Monstad (MDG):
«Den 26.06.2015 sendte Fylkesmannen i Vest-Agder en henvendelse til Søgne kommune der
kommunen ble bedt om å avklare en ny platting m.m. foran ”Skriverstua” i badebukt på eiendommen
”Havbukta” gnr/bnr 1/13 i Ny-Hellesund i forhold til gjeldende reguleringsplan, Friluftsloven og
allemannsretten. "Skriverstua" er i kommunens arkiver registrert som uthus og ligger ca. 100 m fra
den øvrige bebyggelsen i "Havbukta".
Østre Havbukta er ei vakker badebukt som allmennheten har benyttet til bading, soling og for
oppankring og overnatting i båt fordi stedet gir ly for vestlige vinder.
Ny eier fikk våren 2015 utført arbeider på stedet som fremstår som privatiserende. Eier har uttalt til
avisen ”Budstikka” at stedet er innmark, og da ikke tilgjengelig for allmennheten.
Avisen har fulgt denne saken med flere store oppslag, senest 16.12.2015. Her uttaler tidligere
kommuneadvokat i Sandefjord kommune, Ivar Otto Myhre seg om allmennhetens klare rettigheter til
friluftsliv i Østre Havbukta. Advokat Myhre har ført flere saker med strandsonetematikk til
Høyesterett, og har derfor juridisk spisskompetanse på området. Advokat Myhre er ikke i tvil om at
Østre Havbukta er å regne som utmark, og at tiltakene som er utført, på bakgrunn av dette er å
regne som sjikanøse stengsler i strandsonen.
Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne mener Søgne kommune nå må konkludere på
forholdet, og er kjent med at miljøvernleder har fått denne oppgaven. Vi regner med at kommunen i
den forbindelse har innhentet ekstern, juridisk kompetanse for en så viktig avgjørelse som dette vil
være. Vi viser til den ordningen med gratis advokathjelp som Miljødirektoratet administrerer for
strandsonesaker. Søgnes avgjørelse i denne saken vil ha betydning for allmennhetens friluftsliv langt
utover kommunens grenser.

Kjenner ordføreren til når kommunens konklusjon vil foreligge?»

Ordfører Astrid Margrethe Hilde (AP) svarte:
«Bakgrunnen for saken er at Budstikka sendte en e-post til Fylkesmannen med spørsmål om tiltak
ved dikterstua var å anse som privatisering av et friområde. Vedlagt e-posten var et foto av
dikterstua med platting, hagemøbler og flaggstang.
Fylkesmannen videresendte e-posten til kommunen under henvisning til at kommunen er plan- og
friluftslivsmyndighet.
Det følger av friluftsloven § 20 at grunneier, bruker (i grunneiers sted) eller et interessert friluftslag
kan kreve uttalelse fra kommunen når det er tvil eller uenighet om følgende:
a) Om et areal er innmark eller utmark
b) Om rasting eller telting er tillatt
c) Om stengsel eller skilt er lovlig.
Etter § 20 følger det kun en plikt til å avgi uttalelse. En slik uttalelse fra kommunen gir ingen
myndighet til å fatte bindende avgjørelse. Slike tvilsspørsmål kan kun rettskraftig avgjøres av
domstolene. Slike avgjørelser, først og fremst Høyesterettsavgjørelser, er viktige rettskildefaktorer i
slike saker. En uttalelse fra kommunen i en konkret sak er imidlertid ingen rettskilde og vil ha
begrenset betydning for andre saker. Formålet med bestemmelsen i § 20 er å løse konkrete
enkelttilfeller på en enkel måte uten å koble inn rettsapparatet.
Normalt bør kommunen innhente uttalelse fra partene i slike saker. Uttalelse fra grunneier er
innhentet mens det er noe uklart hvem som er den andre parten. På bakgrunn av interpellasjonen vil
uttalelse i forhold til friluftsloven gis til SV og MDG.
For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at ordningen med gratis juridisk bistand fra MD til
kommunene opphørte i 2010.
Det bemerkes også at dikterstua med bygningsnummer 140574937 er registrert med
bygningstypekode 182 -garasje/uthus/anneks til fritidsbolig- og anses av administrasjonen for å
være et anneks.
Før uttalelse gis i forhold til friluftsloven vil administrasjonen foreta befaring av stedet på barmark.
Administrasjonen forventer å gjennomføre befaring og gi uttalelse til SV og MDG innen påske.»
Åpen spørretid
Peder Johan Pedersen fra Grønt Nettverk i Søgne stilte følgende spørsmål:
«Søgne arbeider for tiden med flere store arealplaner. Her åpnes det for en svært omfattende
boligbygging med anslagsvis 6000 nye innbyggere i kommunen i tiårene framover. I forhold til
kommunens størrelse må dette sies å være overveldende og tidenes største utbygging der
innbyggertallet skal økes med omlag 50 %. Reguleringsplaner for Kjellandsheia, kommunedelplan
for Tangvall mfl.
Etter Parismøtet i høst forplikter statsledere seg til å redusere verdens klimagassutslipp med en
målsetting om å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader. Det innebærer at vi alle må bidra i
dette løftet kalt ”Det Grønne Skiftet” for å få kontroll med verdens akselererende klimaproblemer.
Planene for så store utbygginger i Søgne må, etter vår mening, ha dette som et førende hensyn. Det
er derfor viktig at beslutningsgrunnlaget for politisk vedtak ved de ulike arealplanene vier

miljøspørsmål særlig oppmerksomhet, spørsmål som transport, energi, matproduksjon, biologisk
mangfold, forbruk m.m.
Dette er i noen grad forutsatt for eksempel i kommunens kulturplan om ikke kostnadskrevende tiltak.
Vi viser også her til det mer generelle kravet til kunnskapsinnhenting for offentlig planlegging og
også forvaltningslovens krav til saksframstilling.
”Grønt Nettverk i Søgne”, som jeg her representerer, mener det vil styrke beslutningsgrunnlaget at
det ved utarbeidelse av arealsaker er innarbeidet egne notater om miljøspørsmål da med tanke på
lokal oppfølging av ”Det Grønne Skiftet”. Kommunen har egen fagperson for miljø som vil være
viktig her. På mange måter vil dette være å sammenlikne med kommunenes prosjekt for ca 25 år
tilbake kalt Lokal Agenda 21 med slagordet Tenke globalt, handle lokalt. Det er langt mer påkrevet
nå enn da.
Vil ordføreren bidra til at arealplaner i Søgne får en bred og samlet framstilling om miljøspørsmål?
Synes ordføreren ”Det Grønne Skiftet” bør få betydning for kommunens politikk?»
Ordfører Astrid Margrethe Hilde (AP) svarte:
1. «Vil ordføreren bidra til at arealplaner i Søgne får en bred og samlet framstilling om
miljøspørsmål?
Svar:
Etter plan- og bygningsloven § 4-2 er krav om at en hver plan som fremmes etter loven skal ha en
planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til
rammer og retningslinjer som gjelder for området.
For planer som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal det i tillegg foreligge
konsekvensutredning. Hvilke tiltak og planer som faller inn under lovens ordlyd «vesentlige
virkninger for miljø og samfunn» er definert i forskrift om konsekvensutredninger.
Ved sluttbehandling (vedtak) av reguleringsplaner skal det etter pbl § 12-12 første ledd fremgå av
saksfremlegget hvordan innkomne uttalelser til planforslaget og konsekvensene av planen har vært
vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt.
Av naturmangfoldloven § 7 skal all offentlig beslutningstaking legge til grunn de miljørettslige
prinsippene som følger av §§8-12.
Alle disse bestemmelsene som er relevant ved behandling av kommunale arealplaner leder ut av
prinsippet i forvaltningsloven (§ 17) om at saker skal være så godt opplyst som mulig før vedtak
treffes.
Kommunens praksis er at ingen arealplaner legges ut på offentlig ettersyn uten at det foreligger
planbeskrivelse. Planer som kan ha vesentlig virkning for miljø og samfunn blir heller ikke lagt ut på
offentlig ettersyn før det foreligger konsekvensutredning.
Ved vedtak av planer fremgår av saksfremlegget hovedinnhold, virkninger av planer, samt hvordan
planene forholder seg til rammer og retningslinjer som gjelder. Av saksfremlegget fremgår videre
vurderinger etter naturmangfoldlovens prinsipper.
Metodene sikrer at man får en bred og samlet fremstilling av flere hensyn, herunder miljø.
Ordfører er opptatt av denne praksisen må videreføres og at det skal foreligge et tilstrekkelig
informasjons- og beslutningsgrunnlag før arealplaner vedtas.

Hva som er et tilstrekkelig informasjons- og beslutningsgrunnlag vil variere fra sak til sak og må tas
stilling til etter konkrete vurderinger.
2. Synes ordføreren ”Det Grønne Skiftet” bør få betydning for kommunens politikk?
Svar:
Ordfører mener at det er svært viktig at kommunen har en bevist og bærekraftig miljøpolitikk
fremover. Kommunen jobber aktivt med tiltak som vil kunne bidra til et grønt skift. Eksempel på
konkrete tiltak som utredes er powerhouse på Tangvall og tilrettelegging for fortetning i og rundt
Tangvall som kollektivknutepunkt. Avtalen til samarbeidsparten har også med egne satsninger på
miljø.
 Hurtigladestasjon
 Informasjonskampanje CO2 reduksjon til husholdninger
 Revidere klima- og miljøplan og klimavennlige innkjøp
 Eget boligfelt med plusshus skal inn i kommuneplanen»
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
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PS 1/16 Godkjenning av protokoll fra møte 17.12.15
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 17.12.15.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.01.2016
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 17.12.15.

PS 2/16 Sluttbehandling - Detaljregulering for Langenesveien 358, Plan ID
201007
Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
1. Detaljregulering for Langenesveien 358 – Plan ID 201007 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 - 16.12.2015
Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
1. Detaljregulering for Langenesveien 358 – Plan ID 201007 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.
Behandling:
Pettersen (V) er inhabil ettersom hennes far har anmerkninger til saken
Egeli (AP) er inhabil siden han er samboer med Pettersen (V)
Erik Lindås (V) er vara for Pettersen (V)
Ingen vara for Egeli (AP)

Monstad (MDG) foreslår å utsette saken med ønske om befaring
Votering
Monstad (MDG) sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes i påvente av befaring.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 27.01.2016
Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
1. Detaljregulering for Langenesveien 358 – Plan ID 201007 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.
Behandling:
Pettersen (V) er inhabil ettersom hennes far har anmerkninger til saken
Egeli (AP) er inhabil siden han er samboer med Pettersen (V)
Utvalget var enig i at begge medlemmene var inhabile.
Erik Lindås (V) er vara for Pettersen (V)
Peder I. Alvestad (AP) er vara for Egeli (AP)
Knut Henriksen (AP) kom med følgende tilleggsforslag:
«Det planlagte bygget skal være maksimalt en etasje».

Votering:
Rådmannens forslag ble satt opp mot forslaget til AP.
Rådmannens forslag ble vedtatt med 5 (Krf, Frp, H) mot 4 (AP, V, MDG) stemmer.

Innstilling:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
1. Detaljregulering for Langenesveien 358 – Plan ID 201007 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 - 17.12.2015
Behandling:
Repr. Pettersen (V) erklært inhabil ettersom hennes far har anmerkninger til saken.
Repr. Egeli (AP) erklært inhabil siden han er samboer med Pettersen (V).



Erik Lindås (V) møtte som vara for repr. Pettersen (V)
Harald Rafoss (AP) møtte som vara for Egeli (AP)

Til behandling forelå plan- og miljøutvalgets innstilling:

1. Detaljregulering for Langenesveien 358 – Plan ID 201007 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. Henriksen (AP) fremmet forslag til nytt punkt 3:
Punkt 3.
Det presiseres at nybygget skal reguleres med formål fiskeriformål og ikke generell mekanisk
verkstedsaktivitet/generell næringsformål
Repr. Daland (FRP) fremmet tilleggsforslag:
Punkt 5 i rekkefølgebestemmelsene, siste avsnitt første setning endres til:
Området skal tilkobles offentlig vann og avløpsnett før utbygging av område BN (næringsbygg)

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:





FRP sitt forslag enstemmig vedtatt
AP sitt forslag vedtatt med 22 mot 5 stemmer (FRP).
Plan- og miljøutvalgets innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:
1. Detaljregulering for Langenesveien 358 – Plan ID 201007 vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.
3. Det presiseres at nybygget skal reguleres med formål fiskeriformål og ikke generell mekanisk
verkstedsaktivitet/generell næringsformål
4. Punkt 5 i rekkefølgebestemmelsene, siste avsnitt første setning endres til:
Området skal tilkobles offentlig vann og avløpsnett før utbygging av område BN (næringsbygg)

PS 3/16 Samarbeidsavtale mellom Søgne og Songdalen kommuner om
grunnleggende norskopplæring og samfunnskunnskap
Rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til samarbeidsavtale mellom Søgne og Songdalen kommuner om grunnleggende
norskopplæring og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere, grunnskole for voksne og
kvalifiseringsbasen, godkjennes.

Saksprotokoll i Formannskapet - 20.01.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Formannskapet innstiller enstemmig følgende til kommunestyret:

Innstilling:
Forslag til samarbeidsavtale mellom Søgne og Songdalen kommuner om grunnleggende
norskopplæring og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere, grunnskole for voksne og
kvalifiseringsbasen, godkjennes.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.01.2016
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Forslag til samarbeidsavtale mellom Søgne og Songdalen kommuner om grunnleggende norskopplæring og
samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere, grunnskole for voksne og kvalifiseringsbasen, godkjennes.

PS 4/16 Anskaffelse av kommunale biler (kjøp eller leasing)
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Søgne kommunes biler kjøpes som hovedregel.
2. Kjøp av biler finansieres gjennom en tilsvarende økning av låneopptaket.
Bevilgningsforslag fremmes i 1. tertialrapport.

Saksprotokoll i Formannskapet - 20.01.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Formannskapet innstiller følgende til kommunestyret:

Innstilling:
1. Søgne kommunes biler kjøpes som hovedregel.
2. Kjøp av biler finansieres gjennom en tilsvarende økning av låneopptaket. Bevilgningsforslag
fremmes i 1. tertialrapport.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.01.2016
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling:

1. Søgne kommunes biler kjøpes som hovedregel.
2. Kjøp av biler finansieres gjennom en tilsvarende økning av låneopptaket. Bevilgningsforslag
fremmes i 1. tertialrapport.
Repr. Reisvoll (H) fremmet forslag til nytt punkt 2:
2. Kjøp av biler skal ikke føre til økning av lånerammen i vedtatt budsjett. Bevilgningsforslag fremmes i 1.
tertialrapport.
Repr. Monstad (MDG) fremmet forslag til nytt forslag til punkt 3 til formmansskapets innstilling:
3. Kommunale biler erstattes av lavutslippsbiler (elbiler/hydrogenbiler) når de blir konkurransedyktige på
praktisk anvendelse
Repr. Daland (FRP) fremmet forslag til nytt forslag til punkt 3 til formmansskapets innstilling:
3. Kommunale biler vurderes erstattet av lavutslippsbiler (elbiler/hydrogenbiler/plug-in hybrid) når de blir
konkurransedyktige på praktisk anvendelse

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Høyres forslag falt med 6 (H) mot 21 stemmer
 Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt
 MDGs forslag satt opp FRP sitt forslag til vedtak. MDG sitt forslag vedtatt med 22 mot 5 (FRP)
stemmer.

Vedtak:
1. Søgne kommunes biler kjøpes som hovedregel.
2. Kjøp av biler finansieres gjennom en tilsvarende økning av låneopptaket. Bevilgningsforslag fremmes
i 1. tertialrapport.
3. Kommunale biler erstattes av lavutslippsbiler (elbiler/hydrogenbiler) når de blir konkurransedyktige
på praktisk anvendelse

PS 5/16 Forslag til organisering av mobbeombud i Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
I samsvar med saksfremlegget etableres elevombud i 20 % stilling for skolene i Søgne for en
prøveperiode på 2 år.

Saksprotokoll i Formannskapet - 20.01.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
I samsvar med saksfremlegget etableres elevombud i 20 % stilling for skolene i Søgne for en prøveperiode på
2 år.

Repr. Egeli (AP) fremmet følgende fellesforslag på vegne av AP/FRP:
Det etableres et elev- og mobbeombud i 40% stilling for skolene i Søgne i en prøveperiode på 2 år.
Ombudet skal









Utføre sitt arbeid på fritt og selvstendig grunnlag uavhengig av administrativ og politisk
ledelse i Kommunen. Arbeidstiden reguleres av ombudet selv innenfor rammen av
arbeidstimer ihht stillingsprosent, Det må imidlertid påregnes noe arbeid på kveldstid.
Bidra til at alle elever får den opplæring og det psykososial læringsmiljø de har krav på
Samarbeide tett med Beredskapsteamet og være en brobygger mellom alle parter i
samarbeidet for å sikre en opplæring som fremmer helse, trivsel og læring
Skal veilede og bistå enkeltelever og deres foreldre i kommunikasjonen med skolen og
beredskapsteamet og fremstå som et mellomledd mellom hjem og skole i vanskelige saker.
Skal ha fokus på oppfølgning av skolenes forebyggende arbeid mot mobbing
Det skal utarbeides halvårlig rapport og årlig handlingsplan som fremlegges til politisk
behandling i tjenesteutvalget, formannskapet og kommunestyret

Formannskapet fremmet følgende fellesforslag:
Det etableres et elevombud i inntil 50% stilling for skolene i Søgne i en prøveperiode på 2 år.
Ombudet skal









Utføre sitt arbeid på fritt og selvstendig grunnlag uavhengig av administrativ og politisk
ledelse i Kommunen. Arbeidstiden reguleres av ombudet selv innenfor rammen av
arbeidstimer ihht stillingsprosent, Det må imidlertid påregnes noe arbeid på kveldstid.
Bidra til at alle elever får den opplæring og det psykososial læringsmiljø de har krav på
Samarbeide tett med Beredskapsteamet og være en brobygger mellom alle parter i
samarbeidet for å sikre en opplæring som fremmer helse, trivsel og læring
Skal veilede og bistå enkeltelever og deres foreldre i kommunikasjonen med skolen og
beredskapsteamet og fremstå som et mellomledd mellom hjem og skole i vanskelige saker.
Skal ha fokus på oppfølgning av skolenes forebyggende arbeid mot mobbing
Det skal utarbeides halvårlig rapport og årlig handlingsplan som fremlegges til politisk
behandling i tjenesteutvalget, formannskapet og kommunestyret

Votering:
Det ble ikke votert over fellesforslaget fra AP/FRP, da formannskapet i stedet utarbeidet et fellesforslag som
ble enstemmig vedtatt.
Formannskapet innstiller følgende til kommunestyre:

Innstilling:
Det etableres et elevombud i inntil 50% stilling for skolene i Søgne i en prøveperiode på 2 år.
Ombudet skal
 Utføre sitt arbeid på fritt og selvstendig grunnlag uavhengig av administrativ og politisk
ledelse i Kommunen. Arbeidstiden reguleres av ombudet selv innenfor rammen av
arbeidstimer ihht stillingsprosent, Det må imidlertid påregnes noe arbeid på kveldstid.







Bidra til at alle elever får den opplæring og det psykososial læringsmiljø de har krav på
Samarbeide tett med Beredskapsteamet og være en brobygger mellom alle parter i
samarbeidet for å sikre en opplæring som fremmer helse, trivsel og læring
Skal veilede og bistå enkeltelever og deres foreldre i kommunikasjonen med skolen og
beredskapsteamet og fremstå som et mellomledd mellom hjem og skole i vanskelige saker.
Skal ha fokus på oppfølgning av skolenes forebyggende arbeid mot mobbing
Det skal utarbeides halvårlig rapport og årlig handlingsplan som fremlegges til politisk
behandling i tjenesteutvalget, formannskapet og kommunestyret

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.01.2016
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Det etableres et elevombud i inntil 50% stilling for skolene i Søgne i en prøveperiode på 2 år.
Ombudet skal
 Utføre sitt arbeid på fritt og selvstendig grunnlag uavhengig av administrativ og politisk ledelse i
Kommunen. Arbeidstiden reguleres av ombudet selv innenfor rammen av arbeidstimer ihht
stillingsprosent, Det må imidlertid påregnes noe arbeid på kveldstid.
 Bidra til at alle elever får den opplæring og det psykososiale læringsmiljø de har krav på
 Samarbeide tett med Beredskapsteamet og være en brobygger mellom alle parter i samarbeidet for å
sikre en opplæring som fremmer helse, trivsel og læring
 Skal veilede og bistå enkeltelever og deres foreldre i kommunikasjonen med skolen og
beredskapsteamet og fremstå som et mellomledd mellom hjem og skole i vanskelige saker.
 Skal ha fokus på oppfølgning av skolenes forebyggende arbeid mot mobbing
 Det skal utarbeides halvårlig rapport og årlig handlingsplan som fremlegges til politisk behandling i
tjenesteutvalget, formannskapet og kommunestyret

PS 6/16 Søknad om permisjon fra politiske verv - Karl Wilhelm Strandvik

