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I forkant av møtet var det et innslag på fiolin med elever ved Søgne kulturskole.
Av 27 medlemmer var 27 til stede inkludert møtende vararepresentanter. Møtet ble annonsert i
Fædrelandsvennen 13. februar 2016. Sakskartet, datert 11. februar 2016 omfattet sak PS 7-11/16.
Ingen merknader til innkalling eller saksliste.
Før behandling av oppsatte saker ble interpellasjoner besvart.
Interpellasjoner
Repr. Bernt Daland (FRP):
«Interpellasjon om kommunens praksis om overtredelsesgebyr etter PBL
Ordfører:
Kommunestyret forvalter ulovlighetsoppfølging etter pbl § 32.
Kommunen har etter hva jeg forstår, en varierende praksis på når vedtak om overtredelsesgebyr blir
fattet. Jeg har fått tilbakemelding fra innbyggere som opplever at det utøves forskjellsbehandling
mht når det reageres med overtredelsesgebyr.
Jeg har følgende spørsmål til ordfører.
spm 1:
Vil ordfører svare på hvor mange vedtak med hjemmel i pbl § 32-8 overtredelsesgebyr som er utstedt
av kommunen etter 17.06.2010 ?
Spm 2:
Er ordfører kjent med at det er opphevet vedtak av fylkesmannen, knyttet til
pbl § 32-8 overtredelsesgebyr for vår kommune ?
spm 3:
Vurderer ordfører at de vedtak som er fattet om overtredelsesgebyr iht delegasjonsvedtak
datert17.06.2010 (sak K-45/10) er av ikke prinsipiell karakter, og at disse vedtak er innfor rammen
av den delegasjon som er gitt rådmann?
Spm 4:
Kan ordfører forklare hvorfor vedtak om overtredelsesgebyr, ikke ligger tilgjengelige i listen over
delegasjonsvedtak som fremlegges for plan og miljøutvalget?»

Ordfører Astrid Margrethe Hilde (AP) svarte:

«1:Vil ordfører svare på hvor mange vedtak med hjemmel i pbl § 32-8 overtredelsesgebyr som er
utstedt av kommunen etter 17.06.2010 ?
Svar:
Det er i tidsrommet etter 17.06.2010 utstedt overtredelsesgebyr i 10 saker. I noen av sakene er det
utstedt overtredelsesgebyr til flere aktører.
2:
Er ordfører kjent med at det er opphevet vedtak av fylkesmannen, knyttet til pbl § 32-8
overtredelsesgebyr for vår kommune?
Svar:
Fylkesmannen har opphevet ett vedtak. Bakgrunnen var at overtredelsen skjedde før loven trådte i
kraft. I denne saken er det i ettertid fattet vedtak om bot etter plan- og bygningsloven av 1985.
3.
Vurderer ordfører at de vedtak som er fattet om overtredelsesgebyr iht delegasjonsvedtak datert
17.06.2010 (sak K-45/10) er av ikke prinsipiell karakter, og at disse vedtak er innfor rammen av den
delegasjon som er gitt rådmann?
Svar:
Det generelle utgangspunktet i kommuneloven er at kommunestyret kan delegere videre sin
myndighet til andre folkevalgte organer (faste utvalg) eller administrasjonssjefen (rådmannen)
dersom annet ikke følger av lov. Der det følger av loven, står det særskilt i lovteksten
«kommunestyret selv» noe som innebærer en begrensning i . forhold til hvem som har myndighet til
å delegere.
Det fremgår av kommuneloven § 23 nr. 4 at delegasjon av myndighet til administrasjonssjefen kan
skje i enkeltsaker og i type saker som ikke er av prinsipiell betydning.
Bestemmelser om overtredelsesgebyr står i kapitlet om ulovlighetsoppfølgning i byggesaksdelen av
plan- og bygningsloven. Vedtak og prosessuelle avgjørelser som fattes etter byggesakdelen av loven
vurderes normalt ikke som et vedtak av en slik prinsipiell karakter.
Når det treffes vedtak om overtredelsesgebyr følger administrasjonen opp brudd på de fastsatte
rammene/reglene som er satt. Størrelsen på overtredelsesgebyrer er fastsatt i byggesaksforskriften §
16-1. Ved klage på overtredelsesgebyrer oversendes saken til Fylkesmannen som prøver saken som
klageinstans.
Søgne kommunes praksis på dette områdeter etter hva kommunen er kjent med, en vel etablert
generell forvaltningspraksisog derfor i tråd med det som praktiseres i andre kommuner.
Med bakgrunn i delegasjonsreglementet har administrasjonen fattet vedtak i alle saker som
omhandler overtredelsesgebyr basert på at denne sakstypen i seg selv er av en ikke-prinsipiell
karakter.
4:
Kan ordfører forklare hvorfor vedtak om overtredelsesgebyr, ikke ligger tilgjengelige i listen over
delegasjonsvedtak som fremlegges for plan og miljøutvalget?
Svar:

Delegerte vedtak som legges frem for Plan- og miljøutvalget er vedtak som er truffet av det som
tidligere gikk under betegnelsen «Plansjefen» . Rådmannens vedtak som fattes som en følge av
kommunestyrets direkte delegasjon og som en følge av lov, fremgår normalt ikke i listen.
Rådmannen har i dette tilfellet ikke videredelegert myndigheten til å ilegge overtredelsesgebyr ned i
organisasjonen. Alle vedtak om overtredelsesgebyr underskrives av rådmann selv. De etterspurte
delegasjonsvedtak ligger derfor ikke i listen.»
Roy Fardal (H):
«Flytting av museet fra Lunde til Søgne Gamle Prestegård
I fjor ble det bevilget kr 500.000,som skulle brukes til å utrede tilstand på bygget etc. Vi, i Høyre,
ønsker å flytte museet fra Lunde til Søgne Gamle Prestegård. Bygget råtner på rot, og det er på tide
å samle dette på prestgården. Samtidig vil en få flere parkeringsplasser til kirken.
Kan ordføreren gi en orientering om hva som har skjedd i denne saken? Hvor mye penger er det
igjen? Høyre ønsker å løfte denne saken inn for kommunestyret, slik at vi kan få fortgang på en
eventuell flytting.»
Ordfører Margrethe Hilde (H) svarte:
«I budsjettet for 2012 ble det satt av på investeringsbudsjettet 500 000 til seil over amfiet på Søgne
Gamle Prestegård. 18.12.2014 fattet kommunestyret følgende vedtak: De bevilgende
investeringsmidler på 500 000 kroner til drift/tak over amfiet omdisponeres til et museumsfond. Fra
og med budsjettet for 2016 budsjetteres alle investeringer årlig og tidligere bevilgninger videreføres
ikke automatisk. I investeringsbudsjettet for 2016 er det ikke satt av midler til museumsfond eller
flytting av museet.
I budsjettet for 2015 ble det satt av 50.000,- til å arbeide med en eventuell flytting av bygdemuseet.
Det ble i løpet av 2015 utarbeidet 2 rapporter som utredet å renovere museet på dagens beliggenhet
og eventuelt flytte dette. En flytting til Søgne gamle Prestegård ble kostnads estimert til ca. 1 500
000 og renovering på stedet ble kostnadsberegnet til ca. 400 000. I flytting ble det ikke beregnet
kostnader til grunnarbeider og grunnmur på nytt sted. I årsbudsjettet for 2016 ble flytting av
bygdemuseet omtalt på side 52 og 53:
«Flytting av gjenstander i bygdemuseet til Søgne gamle prestegård (SGP)
Det ble gitt en ettårig bevilgning til å utrede flytting av gjenstander i bygdemuseet i 2015, som
foreslås tatt ut fra 2016. Beløpet har også blitt brukt til å vurdere kostnaden ved å flytte selve
bygdemuseet. Ut fra at flytting vil ha en høy kostnad, samtidig som framtidig bruk av SGP må sees i
sammenheng med utviklingen av nytt skolesenter på Tangvall, foreslås det ikke å legge inn midler til
flytting nå.»
En eventuell flytting av museet fra Lunde til Søgne Gamle Prestegård må på denne bakgrunn
innarbeides i kommunens budsjett før den vil kunne realiseres. Dette spørsmålet bør også ses i
sammenheng med kommunereformen og eventuelle fremtidige fellessatsinger i ny kommune.»
Habilitet
PS 10/16 Økt tilbud om barnehageplasser i Søgne kommune:
 Repr. Tom Jørgensen (FRP) erklært inhabil da han jobber i Espira Vedderheia barnehage.
Ingen vara møtte. 26 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
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Rådgiver
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PS 7/16 Godkjenning av protokoll fra kommunestyret 28.01.16
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 28.01.16.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.02.2016
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 28.01.16.

PS 8/16 Referatsaker 18.02.16
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.02.2016
Behandling:



RS 1/16 Utkast til intensjonsavtale K5 pr. 03.02.16
RS 2/16 Utkast til intensjonsavtale K2 pr. 02.02.16: Ny versjon pr 17.02.16 utdelt i møtet og
publisert på iPadene i mappen «Andre dokumenter» under møtet i kommunestyret 18.02.15.

Ingen merknader.
Vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

RS 1/16 Utkast til intensjonsavtale K5 pr. 03.02.16 2016/167
RS 2/16 Utkast til intensjonsavtale K2 pr. 02.02.16 2016/168
PS 9/16 Høringsuttalelse om forslag til nytt inntektssystem for kommunene
Rådmannens forslag til vedtak:
Vedlagt utkast til høringsuttalelse oversendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.02.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Ingen merknader.
Formannskapet innstiller enstemmig til kommunestyret:

Innstilling:
Vedlagt utkast til høringsuttalelse oversendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.02.2016
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Vedlagt utkast til høringsuttalelse oversendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

PS 10/16 Økt tilbud om barnehageplasser i Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Det åpnes for å utvide kapasitet i Espira Vedderheia barnehage med 9 plasser og Åros barnehage
med 5 plasser med anslåtte årlige utgifter på til sammen 2,2 mill. kroner. Konsekvensene for 2016budsjettet innarbeides i 1.tertialrapport.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 10.02.2016
Behandling:
Tjenesteutvalget innstiller enstemmig til formannskapet:

Innstilling:
Det åpnes for å utvide kapasitet i Espira Vedderheia barnehage med 9 plasser og Åros barnehage
med 5 plasser med anslåtte årlige utgifter på til sammen 2,2 mill. kroner. Konsekvensene for 2016budsjettet innarbeides i 1.tertialrapport.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.02.2016
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling. (Innstilingen samsvarer med rådmannens forslag til
vedtak).
Formannskapet innstiller enstemmig til kommunestyret:

Innstilling:
Det åpnes for å utvide kapasitet i Espira Vedderheia barnehage med 9 plasser og Åros barnehage
med 5 plasser med anslåtte årlige utgifter på til sammen 2,2 mill. kroner. Konsekvensene for 2016budsjettet innarbeides i 1.tertialrapport.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.02.2016
Behandling:
Repr. Tom Jørgensen (FRP) erklært inhabil da han jobber i Espira Vedderheia barnehage, og fratrådte møtet
under behandlingen. Ingen vara møtte. 26 medlemmer til stede under behandlingen.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Det åpnes for å utvide kapasitet i Espira Vedderheia barnehage med 9 plasser og Åros barnehage med
5 plasser med anslåtte årlige utgifter på til sammen 2,2 mill. kroner. Konsekvensene for 2016-budsjettet
innarbeides i 1.tertialrapport.

PS 11/16 Framtidig kommunestruktur - folkeavstemning ifm
kommunesammenslåing

Alternative forslag til vedtak:

Alternativ 1
 Søgne kommune skal avholde en folkeavstemning om kommunestruktur – med utgangspunkt
i følgende alternativer:
K1 (Søgne kommune forblir selvstendig kommune)
K2 (Søgne kommune slås sammen med Songdalen kommune)
K5 (Søgne kommune slås sammen med følgende kommuner: Songdalen, Kristiansand,
Birkenes og Lillesand).


Folkeavstemningen skal være rådgivende men innbyggernes råd skal ved høy valgdeltakelse,
veie tungt.



Innbyggere fra og med fylte 16 år i kalenderåret er stemmeberettiget.



Kommunestyret ber rådmannen snarest mulig om å kalle inn valgstyret til møte for å
planlegge folkeavstemningen.



Avstemningen bør skje snarest mulig etter at forhandlingene med K2 og K5 er avsluttet, og
datoen for folkeavstemningen må koordineres og sammenfalle med gjennomføringen i de
andre K5-kommunene.

Alternativ 2
 Det avholdes ikke folkeavstemning i Søgne kommune knyttet til framtidig kommunestruktur.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.02.2016
Behandling:
Til behandling forelå alternative forslag til vedtak.
Formannskapet innstiller enstemmig til kommunestyret:

Innstilling:
Alternativ 1
 Søgne kommune skal avholde en folkeavstemning om kommunestruktur – med utgangspunkt
i følgende alternativer:
K1 (Søgne kommune forblir selvstendig kommune)
K2 (Søgne kommune slås sammen med Songdalen kommune)
K5 (Søgne kommune slås sammen med følgende kommuner: Songdalen, Kristiansand,
Birkenes og Lillesand).


Folkeavstemningen skal være rådgivende men innbyggernes råd skal ved høy valgdeltakelse,
veie tungt.



Innbyggere fra og med fylte 16 år i kalenderåret er stemmeberettiget.



Kommunestyret ber rådmannen snarest mulig om å kalle inn valgstyret til møte for å
planlegge folkeavstemningen.



Avstemningen bør skje snarest mulig etter at forhandlingene med K2 og K5 er avsluttet, og
datoen for folkeavstemningen må koordineres og sammenfalle med gjennomføringen i de
andre K5-kommunene.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 18.02.2016
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Alternativ 1
 Søgne kommune skal avholde en folkeavstemning om kommunestruktur – med utgangspunkt i
følgende alternativer:
K1 (Søgne kommune forblir selvstendig kommune)
K2 (Søgne kommune slås sammen med Songdalen kommune)
K5 (Søgne kommune slås sammen med følgende kommuner: Songdalen, Kristiansand,
Birkenes og Lillesand).


Folkeavstemningen skal være rådgivende men innbyggernes råd skal ved høy valgdeltakelse,
veie tungt.



Innbyggere fra og med fylte 16 år i kalenderåret er stemmeberettiget.



Kommunestyret ber rådmannen snarest mulig om å kalle inn valgstyret til møte for å planlegge
folkeavstemningen.



Avstemningen bør skje snarest mulig etter at forhandlingene med K2 og K5 er avsluttet, og
datoen for folkeavstemningen må koordineres og sammenfalle med gjennomføringen i de andre
K5-kommunene.

