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I forkant av møtet var det et innslag på piano ved Hanna Kjøstvedt fra Søgne kulturskole.
Av 27 medlemmer var 27 til stede inkludert møtende vararepresentanter. Møtet ble annonsert i
Fædrelandsvennen 12. mars 2016. Sakskartet, datert 12. mars 2016 omfattet sak PS 12-21/16. Sak
22/12 Valg av midlertidig representant for Songvaar Vekst ettersendt 17.03.16
Merknader til innkalling eller saksliste:
 Repr. Kleivset (FRP) – kommunen bør gi en oppmerksomhet til elever fra kulturskolen som
opptrer for kommunestyret. Ordfører: Vil følge opp dette.
 Repr. Daland (FRP) – feil ved interpellasjon fra Knut Henriksen – ordførers svar lå
tilgjengelig på iPaden i forkant av møtet.
 Ordfører gjorde oppmerksom på at det var feil i innstillingen fra formannskapet i sak 17/16
Forskrift om endring av forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 9 og 10, Søgne
kommune, Vest-Agder, og dette er rettet opp.
 Ordfører: Sak 16/15 Plan for likestilling inkludering og mangfold 2016 - 2020 ble utsatt da
den ikke har vært behandlet i eldrerådet og rådet for mennesker med nedsattfunksjonsevne
Permisjoner:
Repr. Hansen Søyland (FRP) gitt permisjon etter behandling av sak PS 19/16. Ingen vararepresentant
møtte og 26 medlemmer til stede under behandling av sak PS 20-22/16
Før behandling av oppsatte saker ble interpellasjoner besvart.
Interpellasjoner
Christian Eikeland (FRP):
Noe av det tyngste en barnefamilie opplever, er store negative endringer i privatøkonomien.
Søgne har vedvarende høy arbeidsledighet og har hatt det siden høsten 2015. Vi ser jo i 2016 at
Søgne har en ledighet på 4,3% både i januar og februar. Spesielt februar var tøff da Søgne er nest
høyest i fylket bak Kristiansand (som har 4,4%). Ikke noe som tilsier endringer i ledigheten i Søgne
så NAV og kommunen står framfor store utfordringer dette skaper i levekårene i kommunen. En
konsekvens vil være mer utbetaling av sosialhjelp, noe vi pr. idag ikke kan si noe om. I tillegg har
vi et arbeidsmarked der de som har gått ledige siden høsten 2015 vil slite å komme inn på markedet
pga utviklingen.
Ved inngangen til 2015 hadde Vest-Agder rundt 14.000 oljerelaterte arbeidsplasser. Nå er tallet et
sted mellom 9.000 og 10.000. Også i en rekke andre bransjer er endringer merkbare.
I Søgne legger NOV ned omtrent all aktivitet i Høllen Vest. Søgne har de senere årene hatt mange
arbeidstakere som har mottatt sin lønn knyttet til olje og gass næringen.
Flere andre kristiansandbaserte oljeselskaper, som MHWirth og Cameron har også gjort store kutt i
bemanningen i løpet av året som har gått. Det samme gjelder underleverandører.

Fremskrittspartiet ønsker et prosjekt i NAV, der barnefamilier som er i en økonomisk omstilling skal
kunne motta omstillingstilskudd fra NAV, slik at en endring i privatøkonomien i minst mulig grad
skal gå ut over barna. Dette trenger ikke være utbetalinger i form av penger, men like gjerne
tilskudd til å kunne betale aktiviteter for barna. Mange av de som nå mister jobbene sine på
Sørlandet, kommer fra godt betalte jobber og flere har gjort investeringer som et resultat av god
lønn. Å gå fra 800.000 i årlig lønn til en utbetaling på ca. 330.000 årlig vil for flere være en
utfordring, dersom de sitter med investeringer der et trangt marked reduserer mulighetene til å få
solgt eller leid ut.
Begrunnelsen for at Fremskrittspartiet ønsker et slikt prosjekt rettet mot barnefamilier, er nettopp
for å redusere mulighetene for at barna må slutte i aktiviteter som en konsekvens av de økonomiske
endringene i en familie. Faste utgifter kommer man ikke utenom, uansett inntekt.
Da Fremskrittspartiet lanserte dette prosjektet i media i desember 2015 registrerte vi at NAV leder i
Søgne ønsket et slikt prosjekt velkommen, og at det var et stort behov.
Søgne kommune gikk i 2015 med et overskudd på ca. 37 millioner kroner. Fremskrittspartiet ser for
oss at det gis et prosjekttilskudd på til sammen en million kroner til NAV over 1,5-2 år.
For å skjerme barnefamilier, stiller vi derfor følgende spørsmål til ordfører:
1
Vil ordfører ta et raskt initiativ til at administrasjonen i samarbeid med NAV Søgne
utarbeider en politisk sak, der kommunestyret får mulighet til å ta stilling til om det skal
opprettes et prosjekt som beskrevet i interpellasjonen?
Dersom ordførers svar ikke er etter FrPs forventninger, varsler vi følgende forslag:
Kommunestyret ber administrasjonen, i samarbeid med NAV Søgne fremme en politisk sak der det
utredes om det skal etableres et prosjekt, med formål å unngå at barn risikerer å måtte slutte i
aktiviteter, som en konsekvens av store og negative endringer i arbeidsmarkedet og
privatøkonomien.
Votering over om FRPs forslag skulle behandles:
 22 stemte mot og 5 (FRP) stemte for at FRPs forslag ikke skulle behandles, og FRPSs forslag
ble dermed ikke votert over.
Ordfører Astrid Margrethe Hilde svarte:
Søgne har siden høsten 2015 hatt vedvarende høy arbeidsledighet. Dette ser dessverre ut til vare ved
og øke i tiden fremover. Vi startet 2016 med en arbeidsledighet på 4,3 % i januar. NAV-kontoret i
Søgne har i dag flere som registrerer seg arbeidsledige hver måned enn brukere som går ut i jobb
hver måned. Den høye arbeidsledigheten skaper særlige problemer for de som allerede har gått en
lengre periode på dagpenger. Det er stor kamp om de ledige jobbene. De som har gått ledige lenge
stiller bakerst i køen sammenlignet med de som går rett ut i ledighet nå. Det betyr at Søgne pr. i dag
har en høy langtidsledighet. NAV har heller ikke et stort nok tilbud av kurs eller andre aktiviteter til
alle de som ikke får jobb pr i dag.
Det siste året har NAV i Søgne mottatt flere søknader om å dekke utgifter til barns ulike aktiviteter.
Det være seg kontingent til fotballklubb, deltagelse på cup, fotballutstyr, sykler, håndball-aktiviteter,
dyreparken billetter, Aquarama billetter og deltakelse på aktiviteter som skoletur/andre
skoleaktiviteter som koster penger. Dette gjelder aktiviteter der barn med foreldre med lav inntekt
faller utenfor og ellers ulike andre aktiviteter hvor foreldre anser det som viktig at barna deres
deltar for å ikke falle utenfor.
Hvis økonomisk støtte skal tildeles etter lov om sosiale tjenester må mor og far fylle vilkårene for å
motta sosialhjelp. De arbeidssøkerne vi har pr i dag som vil falle inn under denne loven, er de som

ikke har jobbet lenge nok til å ha opptjent rett til dagpenger, de som har dagpenger med for lav sats
eller tilfeller der begge foreldrene mister jobben og der en eller begge ikke har rettigheter til
dagpenger. Dvs at kun en liten gruppe av de ledige vil fylle vilkårene for støtte.
Hvis et prosjekt, slik som det som foreslås i interpellasjonen, skal omfatte familier hvor mor og eller
far som går på dagpenger pr idag, men som pga økonomisk omstilling og redusert inntekt ikke kan
prioritere å sende barna på ulike aktiviteter, må dette hjemles utenfor dagens regelverk. Nav Søgne
har ikke regler som håndterer støtte til andre enn de svakest stilte familiene. Det er heller ikke noen
støtte i saksbehandlingssystemene for dette pr i dag.
Det er lite samhandling mellom NAV og Barnevernet rundt økonomisk støtte til fattige eller
vanskeligstilte familier. NAV har undersøkt den støtten som kan gis i fra Barnevernet og de
konkluderer med at Barnevernet kun i svært få tilfeller betaler ut støtte. Barnevernet krever
originalkvittering/ regning fra den aktiviteten de eventuelt skal betale for. Det er dermed ikke risiko
for dobbeltutbetaling mellom NAV og/eller barnevern. Det er mye som taler for at Søgne Kommune
bør se litt nøyere på å få til en bedre samhandling mellom NAV og Barnevern i disse sakene.
Søgne Kommune har nylig søkt om midler via en statlig ordning med ekstramidler til fattige og
trengende barn. Bakgrunnen for søknaden er at tydelige og synlige ulikheter i økonomiske
muligheter gir konkrete utfordringer med å skape samhold og fellesskap blant barn og unge. En
indikasjon på ulikhetene i Søgne er det faktum at mer enn 10% av barna i barnehagen har redusert
foreldrebetaling eller gratis kjernetid. Støtteordningen gir en "spisset" mulighet til direkte å kunne
hjelpe dem som er mest utsatt i lavinntektsfamiliene og på den måten å utjevne forskjeller. Støtten
som Søgne evt får i dette prosjektet kan ytes direkte til lag og foreninger og kan dekke kontingenter
eller turkostnader mv som ikke kan dekkes av familien selv. Støtten kan også gå til etablering av
ulike lavterskel-låneordninger for sportsutstyr, turutstyr ol.
Ordføreren ønsker velkommen en ordning som støtter frivillige lag og foreninger med støtte til
kontingent og turer og også en utlånsordning for utstyr til barn og unge. Evt andre ordninger i NAVregi bør utredes nøyere. Dagens velferdsordninger gir støtte til de familienes som er hardest rammet
av fattigdom. Familier i en omstillingsfase kan også ha behov for noe støtte, men vil ikke falle inn
under dagens ordninger. Det anbefales at vi avventer utfallet på søknaden om ekstra støttemidler fra
staten før det utredes en mulig lokalordning i Søgne. Direkte støtte til lag og foreninger og
etablering av låneordninger, f eks tilknyttet biblioteket kan løse mye av problemene om utenforskap
som vanskeligstilte familier kan oppleve. Saken bør tas opp til vurdering i tjenesteutvalget når svar
på søknad om tildeling av midler til barn og unge foreligger.
Knut Henriksen (AP):
De fleste som avslutter videregående skole fyller 19 år det året. Myndighetene anbefaler at
avgangselevene lar seg vaksinere mot smittsom hjernehinnebetennelse. Vaksinen koster kr 400 og
må betales av den enkelte. Den oppfattes av mange som dyr, dermed reduseres antallet som lar seg
vaksinere.
Et årskull i Søgne er opp til 120 personer. En vaksine til alle 19-åringer vil koste maksimalt kr
50 000. Kan Søgne kommune betale vaksine for alle personer som fyller 19 år, og gjennomføre
vaksinasjonen i løpet av kalenderårets første tertial?
Ordfører Astrid Margrethe Hilde svarte:
Meningokokksykdom er fremdeles ingen stor trussel i Norge. En stor andel av de meldte tilfellene er
blant tenåringer. Hvert år meldes det 5-10 tilfeller av meningokokksykdom hos 17,18,19 åringer i

Norge. 5 dødsfall rapportert i denne gruppen siste 10 år (dødeligheten er ca. 10%)

Vaksine er en av de store medisinske triumfene vi har. Likevel er det slik for meningokokksykdom at
det relativt sett er et beskjedent problem, og totalt antall syke per år i aldersgruppen 17-19 år i hele
Norge er mindre enn 10 tilfeller pr år. Statistisk sett får vi i Søgne et tilfelle av denne sykdommen i
aldersgruppen 17-19 år hvert 50. år. Kommunelegens vurdering om saken er derfor at vi bør følge
Folkehelseinstituttets anbefalinger om å anbefale denne vaksinen til all ungdom i alderen 17-19 år
(ikke bare russen). Kommunelegen finner dog ikke medisinsk grunnlag for å anbefale gratisvaksine
til alle 19 åringer i Søgne siden dette ikke er et stort problem og den statistiske forekomsten i
kommunen så liten. Som for alle andre anbefalte vaksiner så skal de betales av den enkelte.
Trolig viktigere enn vaksine er det å følge råd fra Folkehelseinstituttet til russen. Russ og annen
festende ungdom får følgende råd i fra myndighetene
 Ta deg tid til å sove ut. Kroppen trenger å få hvile og det styrker motstandskraften
 Ikke rop og skrik så mye at du blir hes og halsen sår. Dette gjør slimhinnene mer mottakelige
for infeksjoner
 Unngå å drikke av samme flaske/ boks / glass som andre
 Kyss bare kjæresten din
 Ikke del sigarett med andre
 Unngå for mye alkohol. Når du er beruset vil dømmekraften din reduseres, og symptomer på
meningokokksykdom kan forveksles med tegn på for mye alkohol
 Skaff lege dersom du tror vennene dine kan være syke. Ta ansvar for hverandre dersom noen
er syke og har feber.
Systematisk helsearbeid blant ungdom og russ vil med andre ord ha like god effekt og virke
forebyggende for smitte.
Ordføreren legger til grunn kommunelegens oppfatning for sin vurdering av saken. Siden en evt
gratisvaksinering ikke avhjelper et grunnleggende stort problem, så bør vi, etter mitt syn, ikke
prioritere å bruke penger på dette tiltaket nå. Søgne bør i stedet øke satsingen på helsestasjon og
helsesøstertjenestene på Søgne VGS og i ungdomsskolene slik at ungdommen i Søgne får
informasjon om og hjelp til å følge opp de generelle råd som folkehelseinstituttet har gitt til

ungdommen. Jeg vil be om at tjenesteutvalget får en sak på å øke skolehelsetjenestene så snart som
mulig.
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 12/16 Godkjenning av protokoll fra møte 18.02.16
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møtet 18.02.16.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.03.2016
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møtet 18.02.16.

Ettersendt
17.03.16

PS 13/16 Referatsaker 17.03.16
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.03.2016
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

RS 3/16 Årsrapport 2015 - Administrasjonsavdelingen 2016/617
PS 14/16 Årsrapport og årsregnskap 2015 fra skatteoppkreveren i Søgne
Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret:
Årsrapport og årsregnskap 2015 for skatteoppkreveren i Søgne, samt kontrollrapport 2015 vedr.
skatteoppkreverfunksjonen i Søgne tas til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.03.2016
Behandling:
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Årsrapport og årsregnskap 2015 for skatteoppkreveren i Søgne, samt kontrollrapport 2015 vedr.
skatteoppkreverfunksjonen i Søgne tas til orientering.

PS 15/16 Årsmelding 2015 for kontrollutvalget i Søgne kommune
Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret:
Kommunestyret tar Årsmelding 2015 for kontrollutvalget i Søgne kommune som den foreligger til
orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.03.2016

Behandling:
Leder for kontrollutvalget Jan Stubstad (H) presenterte årsmeldingen i forkant av behandlingen.
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret tar Årsmelding 2015 for kontrollutvalget i Søgne kommune som den foreligger til
orientering.

PS 16/16 Saksfremlegg - Plan for likestilling inkludering og mangfold 2016 - 2020
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunens forslag til plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 vedtas.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 16.02.2016
Behandling:
Administrasjonsutvalget innstiller enstemmig til formannskapet:

Innstilling:
Kommunens forslag til plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 vedtas.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.03.2016
Behandling:
Rådgiver Ada Elise Nygård orienterte og besvarte spørsmål i forbindelse med planen.
Til behandling forelå Administrasjonsutvalgets innstilling: (samsvarer med rådmannens forslag til vedtak).
Kommunens forslag til plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 vedtas.
Formannskapet innstiller følgende til kommunestyret:

Innstilling:
Kommunens forslag til plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 vedtas.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.03.2016

Behandling:
Saken ble utsatt for behandling i eldrerådet og rådet for mennesker med nedsattfunksjonsevne.

PS 17/16 Forskrift om endring av forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart
nr. 9 og 10, Søgne kommune, Vest-Agder
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune fastsetter forskrift om endring av forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 9
og 10, Søgne kommune, Vest-Agder (vedlegg 4).
Endringsforskriften med tilhørende sakspapirer oversendes Kystverket for stadfesting.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.03.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune fastsetter forskrift om endring av forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 9
og 10, Søgne kommune, Vest-Agder (vedlegg 4).
Endringsforskriften med tilhørende sakspapirer oversendes Kystverket for stadfesting.
Repr. Terkelsen (FRP) fremme følgende forslag:
Dagens forskrift om fartsbegrensning opprettholdes.

Votering:
Rådmannens forslag satt opp mot repr. Terkelsen (FRP) sitt forslag til vedtak.
Frp sitt forslag vedtatt med 5 (FRP, AP, SV) mot 4 stemmer (V, H, KRF)

Innstilling:
Dagens forskrift om fartsbegrensning opprettholdes.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.03.2016
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling:

Dagens forskrift om fartsbegrensning opprettholdes.
Repr. Monstad (MDG) fremmet forslag:
I forskrift 3. mai 2007 nr. 456 om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 9 og 10, Søgne kommune, Vest-Agder
gjøres følgende endring:
§ 1 skal lyde:
Innenfor 50 meter fra land, holmer og skjær som er synlige over vannflaten er 5 knop høyeste tillatte
hastighet i Søgne kommune. Bestemmelsen her gjelder ikke i farvann hvor det er fastsatt andre bestemmelser
om fartsbegrensning.
3 knop er høyeste tillatte hastighet i Lundeelven nord for en linje rettvisende østvest fra posisjon N 58° 04,74′,
Ø 007° 47,04′ i vest, til posisjon N 58° 04,74′, Ø 007° 47,23′ i øst.
5 knop er i tidsrommet 1. mai-31. august høyeste tillatte hastighet i Høllefjorden, begrenset av en rett linje
fra Amfeneset (posisjon N 58° 04,26′, Ø 007° 47,73′) til Labholmen (posisjon N 58° 04,31′, Ø 007° 48,20′) og
videre i en rett linje fra Labholmen gjennom sydpynten av Saltholmen (posisjon N 58° 04,23′, Ø 007° 48,76′)
til Aaroslandet (posisjon N 58° 04,17′ Ø 007° 49,17′).
5 knop er høyeste tillatte hastighet i Søgneelva så langt denne er farbar, og i Ny-Hellesund vest for en linje
sydøst-nordvest gjennom Helløs nordøstligste punkt med posisjon N 58° 03,36′, Ø 007° 50,84′ til N 58° 03,40′
007° 50,78′, og øst for en linje rettvisende nord-sør fra Kabelø (posisjon N 58° 03,10′, Ø 007° 50,09′)
til Monsøya (posisjon N 58° 03,14′, Ø 007° 50,14′).
§ 4 skal lyde:
Overtredelse av forskriften, herunder enkeltvedtak gitt i medhold av den, straffes med bøter etter lov 17. april
2009 nr. 19 om havner og farvann § 62 for så vidt overtredelsen ikke rammes av strengere
straffebestemmelse.
Forskriften trer i kraft 1. mai 2016.
Repr. Reisvoll (H) fremmet forslag (likelydende rådmannens forslag):
Søgne kommune fastsetter forskrift om endring av forskrift om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 9 og 10,
Søgne kommune, Vest-Agder (vedlegg 4).
Endringsforskriften med tilhørende sakspapirer oversendes Kystverket for stadfesting.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 MGD forslag med falt mot 2 (SV, MGD) 25 stemmer
 Høyres forslag til vedtak falt med 12 (H, SP, V, KRF) stemmer mot 15 stemmer
 Formannskapets innstilling vedtatt med 15 (FRP, AP, SV, MGD) mot 12 (H, SP, V, KRF) stemmer.
 Stemmegivning ble først gjort som en prøveavstemning men ble gjort gjeldende

Vedtak:
Dagens forskrift om fartsbegrensning opprettholdes.

PS 18/16 Endring av selskapsavtalen for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS
( IKAVA ) - gjeldende fra 2016
Rådmannens forslag til vedtak:
I selskapsavtalen for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS, endres § 5, tredje ledd til å lyde:

§ 5 Innskuddsplikt og eierandel
Deltakerne yter årlig midler til selskapets drift.
Beløpets størrelse og grunnlaget for utregningen av driftstilskuddet skal være folketallet ved siste
årsskifte. For deltakere som ikke kan legge folketall til grunn, og for nye deltakere, skal innskuddet
fastsettes av representantskapet i forbindelse med behandlingen av selskapets årsbudsjett.
Søgne kommunes beregnede eierandel fra og med 2016 som følger:
Kommune
Søgne kommune

Eierandel
8,91 %

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.03.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Formannskapet innstiller enstemmig til kommunestyret.

Innstilling:
I selskapsavtalen for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS, endres § 5, tredje ledd til å lyde:
§ 5 Innskuddsplikt og eierandel
Deltakerne yter årlig midler til selskapets drift.
Beløpets størrelse og grunnlaget for utregningen av driftstilskuddet skal være folketallet ved siste
årsskifte. For deltakere som ikke kan legge folketall til grunn, og for nye deltakere, skal innskuddet
fastsettes av representantskapet i forbindelse med behandlingen av selskapets årsbudsjett.
Søgne kommunes beregnede eierandel fra og med 2016 som følger:
Kommune
Søgne kommune

Eierandel
8,91 %

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.03.2016
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
I selskapsavtalen for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS, endres § 5, tredje ledd til å lyde:
§ 5 Innskuddsplikt og eierandel

Deltakerne yter årlig midler til selskapets drift.
Beløpets størrelse og grunnlaget for utregningen av driftstilskuddet skal være folketallet ved siste årsskifte.
For deltakere som ikke kan legge folketall til grunn, og for nye deltakere, skal innskuddet fastsettes av
representantskapet i forbindelse med behandlingen av selskapets årsbudsjett.
Søgne kommunes beregnede eierandel fra og med 2016 som følger:
Kommune
Søgne kommune

Eierandel
8,91 %

PS 19/16 Vedtak om prinsipper for gjennomføring av folkeavstemning i
forbindelse med kommunesammenslåing
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Valgdato settes til mandag 6. juni 2016
2. Folkeregistrerte innbyggere pr 31.03.16 kan stemme, og gjelder personer født fra 01.01.2000.
3. Kommunestyret legger valglovens prinsipper for gjennomføring av rådgivende
folkeavstemning til grunn, så langt de passer
4. Gjennomføringen av folkeavstemningen delegeres til valgstyret.

Saksprotokoll i Valgstyret - 08.03.2016
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Valgdato settes til mandag 6. juni 2016
2. Folkeregistrerte innbyggere pr 31.03.16 kan stemme, og gjelder personer født fra 01.01.2000.
3. Kommunestyret legger valglovens prinsipper for gjennomføring av rådgivende
folkeavstemning til grunn, så langt de passer
4. Gjennomføringen av folkeavstemningen delegeres til valgstyret.
Behandling:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
1. Valgdato settes til mandag 6. juni 2016
2. Folkeregistrerte innbyggere pr 31.03.16 kan stemme. Dette gjelder for personer født før
01.01.2001.

3. Kommunestyret legger valglovens prinsipper for gjennomføring av rådgivende
folkeavstemning til grunn, så langt de passer
4. Gjennomføringen av folkeavstemningen delegeres til valgstyret. Valgstyret vil jobbe for å
tilrettelegge for forhåndsstemming.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.03.2016
Behandling:
Til behandling forelå valgstyrets innstilling:
1. Valgdato settes til mandag 6. juni 2016
2. Folkeregistrerte innbyggere pr 31.03.16 kan stemme, og gjelder personer født fra 01.01.2000.
3. Kommunestyret legger valglovens prinsipper for gjennomføring av rådgivende folkeavstemning til
grunn, så langt de passer
4. Gjennomføringen av folkeavstemningen delegeres til valgstyret.
Repr. Monstad (MDG) fremmet forslag:
Stemmegivningen skal foregå ved at de stemmegivende rangerer alternativene K1, K2 og K5 i prioritert
rekkefølge, slik at kommunestyret får tilgang til mest mulig detaljert informasjon om folkets mening. Det
forelegges ingen videre metode for utregning, og kommunestyret må sådan selv lese folkeviljen ut av
resultatet etter beste evne.
Repr. Kjær (SV) fremmet forslag:
Folkeavstemmingen gjennomføres med preferansevalg. Stemmesedler påføres 1. og 2. preferanse. Dersom
ingen av de 3 intensjonsavtalene får flertall i 1. tellerunde, telles sekundærstemmene for det alternativet med
dårligst tilslutning

Votering
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 SV sitt forslag falt med 6 (SV, V (1-Berge), H (3- Andersen, Reisvoll, Harbak), SP) mot 21 stemmer
 MGD sitt forslag satt opp mot valgstyrets innstilling. Valgstyrets innstilling vedtatt med 21 mot 6
(SV, MGD, H (2-Reisvoll og Harbak), SP, V(1-Berge) stemmer.

Vedtak:
1. Valgdato settes til mandag 6. juni 2016
2. Folkeregistrerte innbyggere pr 31.03.16 kan stemme, og gjelder personer født fra 01.01.2000.
3. Kommunestyret legger valglovens prinsipper for gjennomføring av rådgivende folkeavstemning
til grunn, så langt de passer
4. Gjennomføringen av folkeavstemningen delegeres til valgstyret.

PS 20/16 Intensjonsavtale K2
Forhandlingsutvalgets forslag til vedtak:
1. Kommunestyret legger fremlagt intensjonsavtale om etablering av Nye Søgne, inkludert
mandat for fellesnemda, ut til innbyggerhøring slik det fremgår av saken.
2. Kommunestyret legger i tillegg saken ut til en rådgivende folkeavstemming 6. juni 2016.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.03.2016
Behandling:
Til behandling forelå forhandlingsutvalgets forslag til innstilling.
Formannskapet innstiller enstemmig til kommunestyret.

Innstilling:
1. Kommunestyret legger fremlagt intensjonsavtale om etablering av Nye Søgne, inkludert
mandat for fellesnemda, ut til innbyggerhøring slik det fremgår av saken.
2. Kommunestyret legger i tillegg saken ut til en rådgivende folkeavstemming 6. juni 2016.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.03.2016
Behandling:
Økonomisjef Ståle Øverland orienterte om de økonomiske konsekvensene og inntektssystemet i forkant av
behandlingen.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kommunestyret legger fremlagt intensjonsavtale om etablering av Nye Søgne, inkludert mandat
for fellesnemda, ut til innbyggerhøring slik det fremgår av saken.
2. Kommunestyret legger i tillegg saken ut til en rådgivende folkeavstemming 6. juni 2016.

PS 21/16 Intensjonsavtale K5
Forhandlingsutvalgets forslag til vedtak:
1. Kommunestyret legger fremlagt intensjonsavtale om etablering av Nye Kristiansand,
inkludert mandat for fellesnemda, ut til innbyggerhøring slik det fremgår av saken.
2. Kommunestyret legger i tillegg saken ut til en rådgivende folkeavstemming 6. juni 2016.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.03.2016

Behandling:
Til behandling forelå forhandlingsutvalgets forslag til innstilling.
Formannskapet innstiller enstemmig til kommunestyret.

Innstilling:

1. Kommunestyret legger fremlagt intensjonsavtale om etablering av Nye Kristiansand,
inkludert mandat for fellesnemda, ut til innbyggerhøring slik det fremgår av saken.
2. Kommunestyret legger i tillegg saken ut til en rådgivende folkeavstemming 6. juni 2016.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.03.2016
Behandling:
Økonomisjef Ståle Øverland orienterte om de økonomiske konsekvensene og inntektssystemet i forkant av
behandlingen.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kommunestyret legger fremlagt intensjonsavtale om etablering av Nye Kristiansand, inkludert
mandat for fellesnemda, ut til innbyggerhøring slik det fremgår av saken.
2. Kommunestyret legger i tillegg saken ut til en rådgivende folkeavstemming 6. juni 2016.

PS 22/16 Valg av midlertidig representant for Songvaar Vekst
Rådmannens forslag til vedtak:
Arild Berge (V) velges som stedfortreder for Solveig Kjelland Larsen til styret i Songvaar Vekst.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 17.03.2016
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Arild Berge (V) velges som stedfortreder for Solveig Kjelland Larsen til styret i Songvaar Vekst

