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Før møtet var det et innslag fra kulturskolen ved Simen og Håvard Homme på kontrabass og
saxofon.
Av 27 medlemmer var 27 til stede inkludert møtende vararepresentanter. Møtet ble annonsert i
Fædrelandsvennen 12. mars 2016. Ingen merknader til sakskartet som var datert 20. april 2016.
Sakskartet omfattet sak PS 23-31/16.
Før behandling av oppsatte saker ble følgende interpellasjoner besvart.
Interpellasjoner
Knut Henriksen (AP):
Oljekrisen rammer også Søgne kommune hardt. Det er første gang at vi ser massearbeidsløshet i en
så kompetent yrkesgruppe som våre oljearbeidere representerer. Søgne kommune må se etter
muligheter for å kunne hjelpe disse personene til nytt arbeid i regionen.
Jeg ønsker at kommunen skal undersøke muligheten for å opprette et kommunalt gründersenter. Til
dette må det skaffes kontorlokaler med lav husleie hvor det er installert infrastruktur som internett,
printer, enkel kantine etc. Gründersenteret skal være for flinke folk med gode idéer som ønsker å
skape jobber fremfor å søke jobber. Med kontorplass og fellesskap med andre gründere skal det
skapes trygge og inspirerende omgivelser for nyskaping og bedriftsutvikling. Gründersenteret skal
ledes av nytilsatt kommunal næringskonsulent og skal ha tett kontakt til NAV, Innovasjon Norge,
Innoventus Sør, EVA-senteret og andre regionale etablerersentre.
Ordfører Astrid Margrethe Hilde svarte:
Arbeidsledigheten er i dag en av våre største utfordringer og for Arbeiderpartiet er arbeid til alle
jobb nr en. Ordføreren ser derfor svært positivt på forslagene i interpellasjonen om etablering av et
lokalt gründersenter.
Søgne kommune er i dag involvert i flere gründerrettede aktiviteter. Flere av disse aktørene tilbyr i
dag både kontorplasser, fellesskap med andre gründere og veiledning. Videre arbeid med tiltak for å
tilrettelegge for mer næringsetablering i kommunen bør derfor samordnes godt med kommunens
deltakelse i andre gründerrettede aktiviteter. Eksempler på slike næringstiltak som Søgne kommune
allerede er medeier eller deltaker i er blant annet:
EVA-senteret:
Som en av kommunene i Knutepunkt Sørlandet er Søgne kommune blant eierne av EVA-senteret.
Dette er et felles etablerersenter for kommunene i Kristiansandregionen og tilbyr muligheter for
rimelige kontorplasser på Kjøita.

Innoventus Sør:

Som en av kommunene i Knutepunkt Sørlandet er Søgne kommune blant eierne av Innoventus Sør.
Dette er et felles inkubatorprogram for nyetablerte bedrifter på Agder og gir gründere muligheter
for deltakelse i inkubatorprogram og kontorplasser i oppstartsperiode.
Veksthuset:
Dette er et felles initiativ der bl.a. Innoventus Sør og Eva-senteret er delaktige.
De tilbyr mulighet for kontorfellesskap på Lumber i Kristiansand med kapasitet til ca. 100 personer.
Det tilbys eksperthjelp, kontorplass og fellesskap med andre gründerspirer. Veksthuset tilbyr også
samarbeid på tvers av innovasjonssystemet på Agder og i tett dialog med bl.a. Innovasjon Norge,
NAV, EVA senteret og Innoventus Sør.
Næringsnettverket i Knutepunkt Sørlandet:
Søgne kommune er representert i knutepunktets næringsnettverk. Hovedoppgavene i
næringsnettverket er utarbeidelse og implementering av felles strategisk næringsplan.
Knutepunktsamarbeidet har også deltakelse i nasjonalt utviklingsprogram for byregioner.
Oppfølging av lokale prosjekter foregår i hver enkelt kommune. En evt ny næringskonsulentressurs
kan bidra til en økt oppfølgning av planen i Søgne kommune.
Næringsforeningen i Kristiansandsregionen:
Søgne kommune støtter, sammen med Songdalen kommune og Søgne og Greipstad sparebank, en
lokal satsing i Søgne og Songdalen i samarbeid med næringsforeningen i Kristiansandsregionen.
Det er en egen ansatt med ansvar for å følge opp medlemsbedrifter i vårt område.
Kommunestyret vedtok i forbindelse med budsjettet for 2016 (sak 113/15) at det skal opprettes et
næringsråd i kommunen. Administrasjonen ble gitt i oppgave å fremme en sak om dette for
formannskapet. Søgne kommune må samarbeide tett med næringsforeningens representanter og
andre næringsdrivende lokalt om form og oppgaver for et fremtidig næringsråd. Ordføreren ber
administrasjonen ta med seg innspillene fra interpellasjonen i saken som skal fremmes i
formannskapet slik at innspillene ses i sammenheng med pågående aktiviteter/samarbeid. Det er
særlig ønskelig at administrasjonen leter etter konkrete mulige egnede lokaler for å etablere et
kontorfellesskap lokalt i Søgne. Forslag til lokaler legges frem for formannskapet samtidig med
saken om næringsråd og organisering av næringskonsulentrollen.
Yngvar Monstad (MDG):
Miljøpartiet De Grønne vil gjerne takke kommunestyret for viljen til å prioritere klima- og
miljøspørsmål i budsjettet. Der er det blant annet vedtatt å sette av 100 000 kroner årlig til et
ENØK-fond som skal brukes til å energiøkonomisere kommunale bygg. I den forbindelse vil jeg
gjerne sitere fra en artikkel i FVN datert 10. desember i fjor: «Kristiansand kommune har
gjennomført et ENØK-program og så langt spart 15 GWh [15 millioner kWh] i året på sine bygg.
Det gir 12 millioner kroner spart på strømregningen årlig med prisene på strøm og nettleie de siste
årene. […] Foreløpig er fasit 31 prosent besparelse i 125 bygg.»
Søgne kommune har en strømregning på anslagsvis 8 millioner kroner i året. Med lignende
resultater har vi et innsparingspotensiale i millionklassen. ENOVAs egen estimering for kommunen
er 1,8 millioner kroner per år, tilsvarende ca. 700 tonn CO2 årlig. En måte en slik innsparing kan
skje på er å inngå et EPC-samarbeid med en entreprenør. EPC (Energy Performance Contracting)
er energisparing med resultatgaranti. Det er en avtale om gjennomføring av energisparende tiltak
hvor energientreprenøren garanterer og kontraktfester fremtidige besparelser for kunden.
Nøkkelprinsippet er at alle sparetiltakene finansieres gjennom besparelsene på strømregningen, og
således er uten kostnader for kommunen. Hele prosjektet leveres av energientreprenøren som vil stå
for mesteparten av den finansielle og tekniske risikoen.

Mitt spørsmål til ordføreren er:
Er ordføreren villig til å fremme en sak om å bruke det kommunale ENØK-fondet i 2016 til å
engasjere et rådgivingsfirma til å fasilitere et EPC-prosjekt for Søgne kommune?
Ordfører Astrid Margrethe Hilde svarte:
Søgne kommune har ca. 75 000 m² bygningsmasse. Dette fordeler seg på skoler, barnehager,
omsorgsbygg, administrasjonslokaler, kulturbygg og utleiebygg.(ca. 130 utleieboliger). Kommunen
har over tid jobbet systematisk for å drifte og forvalte bygningsmassen på en god og energieffektiv
måte. Kommunen har vært opptatt av å være i forkant med å ta i bruk ny teknologi som bidrar til
bedre energistyring av bygningsmassen. I 1998 var de første SD-anlegg (sentral driftskontroll) i
drift. Søgne var en av de første kommunene som tok dette i bruk. I dag er det SD-anlegg på de aller
fleste av de store byggene. SD-anleggene er koblet i et teknisk nett, som muliggjør styring via web.
Det første EOS-anlegget (energiovervåkningssystemet) ble installert i 2016 på Nygård skole. Dette
ble gjort i forbindelse med montasje av nytt ventilasjonsanlegg i Nygårdshallen. Dette er et system
som kontinuerlig logger viktige parametere for bl.a. energi, og som gjør at en får et bedre
beslutningsgrunnlag for å styre bygget på best mulig energieffektiv måte i forhold til varme,
ventilasjon og komfort.
Kommunen har også brukt betydelige ressurser på etterutdanning og skolering av egne ansatte
innenfor fagfeltene varme, ventilasjon og energi. Bygningsmassen er ansvarsmessig fordelt mellom
faste driftsoperatører som er ansvarlige for egne bygg. I tillegg har kommunen en egen tekniker som
har et overordnet ansvar for tekniske anlegg, samt overvåke og følge opp byggene via det tekniske
nettverket. Ved å skolere egne ansatte har kommunen oppnådd eierskap til energisparing i egen
organisasjon, noe en mener er en viktig suksessfaktor for både driftsutgifter til anleggene og
videreutvikling av dem.
I 2014 ble det i regi av Knutepunkt Sørlandet gjennomført et prosjekt der de største byggene i
kommunene ble energivurdert. Resultatene viste at Søgne kommune drev energieffektivt
sammenlignet med de andre kommunene og kommunen har brukt kartleggingen i det løpende
arbeidet med energieffektivisering. Kostra-tall for 2015, revidert pr. 15.03.16, viser energikostnader
for kommunal eiendomsforvaltning pr. kvm. Oppstilling viser at Søgne kommune har
energikostnader for utvalgte bygg på kr. 74,- pr/ m². Dette er på nivå med Kristiansand og de laveste
tallene innenfor knutepunktkommunene. Landsgjennomsnittet er kr. 99 pr/m².
Ombygging av Lunde skole vil i fremtiden bidra til ytterligere energieffektivisering. Det samme vil
bygging av ny ungdomsskole på Tangvall. Kartlegging av energibruken viser at det største
potensialet for videre energieffektivisering knytter seg til Tangvall ungdomsskole. På grunn av
planene om bygging av ny skole har disse tiltakene ikke vært regningssvarende å gjennomføre. En
ombygging av anleggene på denne skolen ville medført at kommunen hadde ende lavere
energikostnader for bygningsmassen.
Basert på arbeidet kommunen har gjennomført med kartlegging og systematisk oppgradering av
anlegg, mener ordføreren at budsjetterte ENØK-midler bør benyttes til fysiske tiltak for å øke
energieffektiviseringen.
Vedlegg 1
Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning pr kvm

Indikatoren viser energikostnadene for kommunal eiendomsforvaltning, som omfatter funksjonene
130, 221, 222, 261, 381 og 386, i kroner per kvadratmeter. Energikostnader, kommunal
eiendomsforvaltning, i kr. pr. kvm
Kommune
0926 Lillesand
0928 Birkenes
0935 Iveland
1001 Kristiansand
1014 Vennesla
1017 Songdalen
1018 Søgne
EAK Landet

2011
108
81
133
111
118
67
107
119

2012
77
113
130
92
114
51
77
110

2013
92
108
147
92
109
81
97
112

2014
86
129
90
88
103
82
68
99

2015
78
233
0
74
80
89
74
99

Habilitet
PS 29/16 - Sluttbehandling - Langenesveien 290, 292 og 294 - Plan ID 201509. Repr. Inge Johan
Jenssen (KRF) erklært inhabil og fratrådte møtet under behandlingen av saken. Ingen vara møtte. 26
representanter til stede.
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.
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PS 23/16 Godkjenning av protokoll fra møte 17.03.16
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 17.03.16

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.04.2016
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 17.03.16

PS 24/16 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.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 04.04.2016
Behandling:
Innstilling:
Eldrerådet godkjenner planen med følgende merknader:
Ad punkt 3.1.1 - mangfoldig arbeidsstokk og 3.1.5 – IA avtalen og unge funksjonshemmede.
Nye landsmenn/flyktninger er ressurssterke. Slik er det også med mennesker med nedsatt
funksjonsevne.
Søgne kommune som arbeidsgiver må holde sterkt fokus på de nevnte grupper ved inntak/ansettelser.
Herunder må fokus også rettes ved inntak av lærlinger og personell i tolketjenesten.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 04.04.2016
Behandling:
Innstilling:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne godkjenner planen med følgende innspill:

Rådet ber om en rapporteringsplan høsten 2016, i forhold til handlingsplanen.
 Rådet ønsker svar på om det er ansatt mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.04.2016
Behandling:
Rådgiver Ada Elise Nygård orienterte i forbindelse med behandling i planen.
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
Kommunens forslag til plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 vedtas.
Repr. Johansen (AP):
Kommunestyret skal få halvårige rapporter som viser utviklingen i heltid/deltidsansatte i helse- og
omsorgstjenestene

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt
 Arbeiderpartiets forslag enstemmig vedtatt

Vedtak:
Kommunens forslag til plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 vedtas.
Kommunestyret skal få halvårige rapporter som viser utviklingen i heltid/deltidsansatte i helse- og
omsorgstjenestene

PS 25/16 Korrigering vedr positiv særbehandling - Plan for likestilling
inkludering mangfold
Rådmannens forslag til vedtak:
Presisering i Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016 – 2020, punkt 3.1.1:
«Moderat kvotering og positiv særbehandling kan være lov dersom dette fremmer likestilling. Det er
da en forutsetning at den personen som arbeidsgiver tilsetter er like eller tilnærmet like kvalifisert
som konkurrenten av motsatt kjønn. (ref. HTA pkt. 2.2). Særbehandlingen må medvirke til å rette
opp en skjev kjønnsfordeling. Positiv særbehandling av menn er kun tillatt der hovedoppgaven er
omsorg for eller undervisning av små barn (ref. forskrift om særbehandling av menn §2)».

Presisering i handlingsplan 2016:
«Moderat kvotering – Særbehandlingen må medvirke til å rette opp en skjev kjønnsfordeling.
Positiv særbehandling av menn er kun tillatt der hovedoppgaven er omsorg for eller undervisning av
små barn».

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.04.2016

Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Presisering i Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016 – 2020, punkt 3.1.1:
«Moderat kvotering og positiv særbehandling kan være lov dersom dette fremmer likestilling. Det er da en
forutsetning at den personen som arbeidsgiver tilsetter er like eller tilnærmet like kvalifisert som
konkurrenten av motsatt kjønn. (ref. HTA pkt. 2.2). Særbehandlingen må medvirke til å rette opp en skjev
kjønnsfordeling. Positiv særbehandling av menn er kun tillatt der hovedoppgaven er omsorg for eller
undervisning av små barn (ref. forskrift om særbehandling av menn §2)».
Presisering i handlingsplan 2016:
«Moderat kvotering – Særbehandlingen må medvirke til å rette opp en skjev kjønnsfordeling.
Positiv særbehandling av menn er kun tillatt der hovedoppgaven er omsorg for eller undervisning av små
barn».
Repr. Lohne (H) fremmet forslag til vedtak likelydende rådmannens med følgende endring:
«eller tilnærmet like» fjernes i andre setning i Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016 – 2020,
punkt 3.1.1

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak satt opp mot Høyres forslag. Rådmannens forslag vedtatt med 20 ( V, KRF, H
(1- Stubstad), SP, FRP(3), AP, SV, MDG) mot 7 ( H (5), FRP ( 2 ( Søyland Hansen og Eikeland))

Vedtak:
Presisering i Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016 – 2020, punkt 3.1.1:
«Moderat kvotering og positiv særbehandling kan være lov dersom dette fremmer likestilling. Det er da en
forutsetning at den personen som arbeidsgiver tilsetter er like eller tilnærmet like kvalifisert som
konkurrenten av motsatt kjønn. (ref. HTA pkt. 2.2). Særbehandlingen må medvirke til å rette opp en skjev
kjønnsfordeling. Positiv særbehandling av menn er kun tillatt der hovedoppgaven er omsorg for eller
undervisning av små barn (ref. forskrift om særbehandling av menn §2)».
Presisering i handlingsplan 2016:
«Moderat kvotering – Særbehandlingen må medvirke til å rette opp en skjev kjønnsfordeling.
Positiv særbehandling av menn er kun tillatt der hovedoppgaven er omsorg for eller undervisning av små
barn».

PS 26/16 Fornyet saksfremlegg om - Helseoversikt og plan for folkehelse i Søgne
2015-2019
Rådmannens forslag til vedtak:
Helseoversikt og plan for folkehelse tas til orientering, og de ulike tiltak gjennomføres når de
innarbeides i de årlige budsjetter.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 04.04.2016

Behandling:
Innstilling:
Eldrerådet støtter rådmannens forslag.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 04.04.2016
Behandling:
Innstilling:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter rådmannens forslag, men ber om at det
innføres «grønn resept» – aktivitetsoppfølging.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 13.04.2016
Behandling:
Sak 18/16 ble behandlet som sak nr 2 i møtet.
Til behandling forelå innstilling fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne:
«Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter rådmannens forslag, men ber om at det innføres
«grønn resept» – aktivitetsoppfølging».
Representant Tom Jørgensen (FrP) fremmet en protokolltilførsel med forslag om at følgende punkt fjernes fra
tiltaksdelen:
1. Ernæringstiltak (Skolefrukt, matvareplassering i butikkene)
2. Økt fysisk aktivitet (Mobilfrie skoler).
3. Psykisk helse (Skoleuniform)
4. Alkohol (kortere åpninngstid for alkoholsalg i Søgne)
5. Tobakk (Forbud mot tobakk i arbeidstiden for kommunalt ansatte).

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt mot to stemmer (Jørgensen, Sløgedal, FrP).
Tjenesteutvalget innstiller til kommunestyret.

Innstilling:
Helseoversikt og plan for folkehelse tas til orientering, og de ulike tiltak gjennomføres når de
innarbeides i de årlige budsjetter.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.04.2016
Behandling:
Orientering fra arbeidsgruppen som har arbeidet med folkehelseplan ved enhetsleder for areal, Glenn Oscar
Austegard i forkant av behandlingen.
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
Helseoversikt og plan for folkehelse tas til orientering, og de ulike tiltak gjennomføres når de innarbeides i de
årlige budsjetter.
Ordfører Hilde (AP) fremmet felles utsettelsesforslag på vegne av AP og FRP:
Folkehelseplanen sendes tilbake til ny behandling i Tjenesteutvalget. Det bør vurderes nedsatt et bredere
utvalg med representasjon blant annet i fra kultur og idrett. Planens politiske innhold og foreslåtte tiltak bør
samordnes og utarbeides i tråd med politiske føringer og signaler fra tjenesteutvalgets medlemmer.

Votering:
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. Tjenesteutvalget innstilling ble dermed ikke votert over.

Vedtak:
Folkehelseplanen sendes tilbake til ny behandling i Tjenesteutvalget. Det bør vurderes nedsatt et
bredere utvalg med representasjon blant annet i fra kultur og idrett. Planens politiske innhold og
foreslåtte tiltak bør samordnes og utarbeides i tråd med politiske føringer og signaler fra
tjenesteutvalgets medlemmer.

PS 27/16 Vedtak av planstrategi for Søgne kommune 2016 - 2019
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret slutter seg til formannskapets forslag til kommunal planstrategi for
Søgne, behandlet 17.02.2016.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 12.04.2016

Saksprotokoll i Eldrerådet – 04.04.16
Innstilling:
Eldrerådet slutter seg forslaget, med følgende merknader:
Helseomsorg – eldrerådet ber om at demensplan 2020 innarbeides i omsorgsplanen 2017. Rådet mener også
at planarbeidet bør startes snarest mulig.
Med henvisning til merknader av 15. mars 2016 fra Vest-Agder fylkeskommune, omtales her en eventuell
forvaltningsplan for Søgneelva. I dokumentene for øvrig foreslår rådmannen at det ikke skal lages en
forvaltningsplan for elva, men antyder at en reguleringsplan vil være et bedre dokument i forhold til
grunneiere og allmennheten generelt – dermed også et sterkere juridisk bindende dokument.

Utfra dette – uansett alternativ som blir valgt, så vurderer eldrerådet det slik at det vil ta svært lang tid før en
har en plan å arbeide utfra. Blant annet gjelder det tenkt belyst tursti langs elva. Eldrerådet vil derfor
oppfordre til snarest å gjenoppta og gjennomføre tidligere kommunestyre vedtatt plan for såkalt belyst
«folkehelsepark» i Fåmyra. Belyst tursti er vesentlig i vedtak til denne planen.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 04.04.16:
Innstilling:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne støtter forslaget med følgende innspill:
Det ønskes at planen i sin helhet også skal inkludere mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Sikre grønn struktur om områder for lek, idrett og nær friluftsliv for ALLE, også mennesker med nedsatt
funksjonsevne. Dette gjelder også for kulturopplevelser i kommunen.

Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Administrasjonsutvalget fattet enstemmig vedtak.
Administrasjonsutvalget innstiller enstemmig til Tjenesteutvalget:

Innstilling:
Kommunestyret slutter seg til formannskapets forslag til kommunal planstrategi for
Søgne, behandlet 17.02.2016.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 13.04.2016
Behandling:
Representanten Sæther (KrF) understreker viktigheten av at rådene generelt gis mulighet til innspill i
planarbeidet før politisk behandling.
Saken ble behandlet i Søgne barne- og ungdomsråd 13.04.16. Til behandling forelå Administrasjonsutvalgets
innstilling.
Tjenesteutvalget innstiller til formannskapet.

Innstilling:
Kommunestyret slutter seg til formannskapets forslag til kommunal planstrategi for
Søgne, behandlet 17.02.2016.

Saksprotokoll i Formannskapet - 20.04.2016
Behandling:
Til behandling forelå Tjenesteutvalgets innstilling. (Samsvarer med rådmannens forslag til vedtak)
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet følgende forslag:
Følgende innarbeides i planstrategien:
Med henvisning til protokolltilførsler i kommunestyret 17 des 2015 som et flertall stemte for, og vedtak i pml
den 2 mars 2016 innarbeides følgende i planstrategien:
Kommunestyret vedtar at reguleringsplankart/bestemmelser som omhandler eksisterende bebyggelse/bruk i
reguleringsplaner:
Områderegulering for Ausviga og Områderegulering for Kjellandsheia syd
Tas opp til revidering før høsten 2016. Dette for å vurdere/ sikre eksisterende godkjent bebyggelse i
planområdet, nøyere opp mot de nye bestemmelsene/arealformål.

Votering:
Rådmannens forslag satt opp mot forslag fra repr. Terkelsen (FRP).
Rådmannens forslag vedtatt med 6 mot 3 stemmer (FRP, H).
Formannskapet fattet følgende innstilling.

Innstilling:
Kommunestyret slutter seg til formannskapets forslag til kommunal planstrategi for
Søgne, behandlet 17.02.2016.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 27.04.2016
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret slutter seg til formannskapets forslag til kommunal planstrategi for
Søgne, behandlet 17.02.2016.
Behandling:
Daland (FRP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Følgende innarbeides i planstrategien:

Med henvisning til protokolltilførsler i kommunestyret 17 des 2015 som et flertall stemte for, og vedtak i pml
den 2 mars 2016 innarbeides følgende i planstrategien:
Kommunestyret vedtar at reguleringsplankart/bestemmelser som omhandler eksisterende bebyggelse/bruk i
reguleringsplaner:
Områderegulering for Ausviga og Områderegulering for Kjellandsheia syd
Tas opp til revidering før høsten 2016. Dette for å vurdere/ sikre eksisterende godkjent bebyggelse i
planområdet, nøyere opp mot de nye bestemmelsene/arealformål.
Plan- og miljøutvalget ber kommunestyret ivareta at dette vedtaket ikke går på bekostning av planstrategien.
Spesielt rullering av kommuneplanen og skolesenteret på Tangvall.
Plan- og miljøutvalget ber kommunestyret tilleggsbevilge penger som ivaretar intensjonen med vedtaket.
Votering:
Det voteres i følgende rekkefølge:
1) Rådmannens forslag til vedtak
2) FRP sitt tilleggsforslag
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
FRP sitt forslag ble forkastet med 5(MDG, KRF, V, AP) mot 4(H, FRP) stemmer.

Innstilling:
Kommunestyret slutter seg til formannskapets forslag til kommunal planstrategi for
Søgne, behandlet 17.02.2016.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.04.2016
Behandling:
Til behandling forelå plan- og miljøutvalgets innstilling:
Kommunestyret slutter seg til formannskapets forslag til kommunal planstrategi for
Søgne, behandlet 17.02.2016.
Repr. Daland (FRP) fremmet tilleggsforslag:
Følgende innarbeides i planstrategien:
Med henvisning til protokolltilførsler i kommunestyret 17 des 2015 som et flertall stemte for, og vedtak i pml
den 2 mars 2016 innarbeides følgende i planstrategien:
Kommunestyret vedtar at reguleringsplankart/bestemmelser som omhandler eksisterende bebyggelse/bruk i
reguleringsplaner:
Områderegulering for Ausviga og Områderegulering for Kjellandsheia syd
Tas opp til revidering før høsten 2016. Dette for å vurdere/ sikre eksisterende godkjent bebyggelse i
planområdet, nøyere opp mot de nye bestemmelsene/arealformål.

Kommunestyret ber rådmannen ivareta at dette vedtaket ikke går på bekostning av planstrategien, slik den
ligger i saksfremlegget.
Kommunestyret vil komme tilbake til tilleggsbevilgning når rådmannen har fremlagt en sak på dette. Arbeidet
med denne mindre revisjonen, kan settes bort..
Repr. Lunde (AP) fremmet forslag fellesforslag på vegne av AP og FRP:
Områdereguleringsplan for Høllen og Åros legges inn i «Planstrategi for Søgne kommune 2016-2019», med
oppstart 2016. Kommunestyret tilleggsbevilger penger som ivaretar intensjonen ved vedtaket.
Repr. Eikeland (FRP) fremmet forslag:
Rullering om omsorgsplan 2011-2014, inkludert demensplan igangsettes i 2016.
Repr. Reisvoll (H) fremmet forslag:
Tilleggsforslag fra FRP ang Områderegulering for Ausviga og Områderegulering for Kjellandsheia syd
og fellesforslaget fra AP og FRP tilbakesendes formannskapet for økonomisk vurdering.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Høyres forslag enstemmig vedtatt
 FRPs sitt forslag om rullering av omsorgsplan enstemmig vedtatt.
 Plan- og miljøutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret slutter seg til formannskapets forslag til kommunal planstrategi for
Søgne, behandlet 17.02.2016.
Rullering om omsorgsplan 2011-2014, inkludert demensplan igangsettes i 2016.
Tilleggsforslag fra FRP ang Områderegulering for Ausviga og Områderegulering for Kjellandsheia syd
og fellesforslaget fra AP og FRP tilbakesendes formannskapet for økonomisk vurdering.

PS 28/16 Sluttbehandling - Detaljregulering for Selskjær 16 - Plan ID 201415
Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
1. Detaljregulering for Selskjær 16 – Plan ID 201415 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 - 30.03.2016
Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
3. Detaljregulering for Selskjær 16 – Plan ID 201415 vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.

Behandling:
Daland (FRP) fremmet følgende tilleggsforslag:
For å innordne seg de stedlige omgivelser og estetikken langs sjøen strykes følgende setning fra
bestemmelsene § 2.2
Sjøbu skal ha dører uten vindu og ikke mer enn to vinduer, hvert med glassareal inntil 0,5 kvm.
Monstad (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag:
Forstøtningsmurer synlige fra sjøen kles i naturstein.
Det voteres i følgende rekkefølge:
1. MDG sitt forslag
2. FRP sitt forslag
3. Rådmannens forslag
Votering:
MDG sitt forslag falt med 8 (H, FRP, KRF, V, AP) mot 1 (MDG) stemmer.
FRP sitt forslag ble vedtatt med 5 (H, FRP, KRF) mot 4 (MDG, V, AP) stemmer.
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
1. Detaljregulering for Selskjær 16 – Plan ID 201415 vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.
For å innordne seg de stedlige omgivelser og estetikken langs sjøen strykes følgende setning fra
bestemmelsene § 2.2
Sjøbu skal ha dører uten vindu og ikke mer enn to vinduer, hvert med glassareal inntil 0,5 kvm.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.04.2016
Behandling:
Til behandling forelå plan- og miljøutvalgets innstilling:
3. Detaljregulering for Selskjær 16 – Plan ID 201415 vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.
For å innordne seg de stedlige omgivelser og estetikken langs sjøen strykes følgende setning fra
bestemmelsene § 2.2
Sjøbu skal ha dører uten vindu og ikke mer enn to vinduer, hvert med glassareal inntil 0,5 kvm.
Forstøtningsmurer synlige fra sjøen kles i naturstein.
Repr. Lunde (AP) fremmet forslag:
1. Detaljregulering for Selskjær 16 – Plan ID 201415 vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 MDG tilleggsforslag falt med 2 (MGD, SV) mot 25 stemmer



Plan- og miljøutvalgets innstilling satt opp mot AP sitt forslag. Plan- og miljøutvalgets vedtatt med 14
( KRF, H, FRP) mot 13 stemmer.

Vedtak:
1. Detaljregulering for Selskjær 16 – Plan ID 201415 vedtas, jf. plan- og bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.
For å innordne seg de stedlige omgivelser og estetikken langs sjøen strykes følgende setning fra
bestemmelsene § 2.2
Sjøbu skal ha dører uten vindu og ikke mer enn to vinduer, hvert med glassareal inntil 0,5 kvm.

PS 29/16 Sluttbehandling - Langenesveien 290, 292 og 294 - Plan ID 201509
Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
5. Detaljregulering for Langenesveien 290, 292 og 294 – Plan ID 201509 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12.
6. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 30.03.2016
Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
7. Detaljregulering for Langenesveien 290, 292 og 294 – Plan ID 201509 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12.
8. 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 Langenesveien 290, 292 og 294 – Plan ID 201509 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 - 28.04.2016

Behandling:
Repr. Inge Johan Jenssen (KRF) erklært inhabil faren er nabo til eiendom omfattet av planen og faren har hatt
merknader til planen, og fratrådte møtet under behandlingen av saken. Ingen vara møtte. 26 representanter til
stede.
Plan- og miljøutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Detaljregulering for Langenesveien 290, 292 og 294 – Plan ID 201509 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.

PS 30/16 Sluttbehandling - Detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID
201412
Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
9. Detaljregulering for Tangvall sentrum nord – Plan ID 201412 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12.
10. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 30.03.2016
Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
11. Detaljregulering for Tangvall sentrum nord – Plan ID 201412 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12.
12. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.
Behandling:
Reisvoll (H) fremmet følgende forslag til vedtak:

1. Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
Detaljregulering for Tangvall sentrum nord – Plan ID 201412 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12, med følgende endring:
Parkering o_P1 endres ti Parkeringl f_P1.
Bestemmelsen 4.2 vil da lyde:
Parkeringsplass f_P1 skal anlegges i tråd med kommunens generelle tekniske krav,
Plassen skal ha oppmerking med markerte gangsoner. Området skal brytes opp med innslag av
grøntanlegg/beplantning. Parkeringsplassen m/adkomstvei eies av eiendommene innen
planområdet.
Parkering o_P2
4.3 som tidligere.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.

Daland (FRP) fremmet følgende fellesforslag til vedtak på vegne av FRP og KRF:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
1. Med følgende endringer vedtas Detaljregulering for Tangvall sentrum nord – Plan ID
201412 , jf. plan- og bygningsloven § 12-12 :
Eierform til parkeringsplass P1 og gangarealer F1 endres fra offentlig o_ til felles f_.
Områdene er felles for boligene og virksomhetene innenfor planområdet.
Krav til parkeringsdekning opprettholdes som i forslag til reguleringsbestemmelser vedtatt
av pml 07.10.15
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.
Votering:
Det voteres i følgende rekkefølge:
1. fellesforslaget til FRP og KRF
2. Rådmannens forslag settes opp mot forslaget til H.
Fellesforslaget ble forkastet med 6(MDG, H, V, AP) mot 3 (FRP, KRF) stemmer.
Høyres forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Innstilling:
1. Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
Detaljregulering for Tangvall sentrum nord – Plan ID 201412 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12, med følgende endring:
Parkering o_P1 endres ti Parkeringl f_P1.
Bestemmelsen 4.2 vil da lyde:
Parkeringsplass f_P1 skal anlegges i tråd med kommunens generelle tekniske krav,
Plassen skal ha oppmerking med markerte gangsoner. Området skal brytes opp med innslag av
grøntanlegg/beplantning. Parkeringsplassen m/adkomstvei eies av eiendommene innen
planområdet.
Parkering o_P2
4.3 som tidligere.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.04.2016
Behandling:
Til behandling forelå plan- og miljøutvalgets innstilling:

1. Detaljregulering for Tangvall sentrum nord – Plan ID 201412 vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12, med følgende endring:
Parkering o_P1 endres ti Parkeringl f_P1.

Bestemmelsen 4.2 vil da lyde:
Parkeringsplass f_P1 skal anlegges i tråd med kommunens generelle tekniske krav,
Plassen skal ha oppmerking med markerte gangsoner. Området skal brytes opp med innslag av
grøntanlegg/beplantning. Parkeringsplassen m/adkomstvei eies av eiendommene innen planområdet.
Parkering o_P2
4.4 som tidligere.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.
Repr. Terkelsen (FRP) hadde følgende protokolltilførsel:
Kommunestyret vil arbeide for Spiren barnehage i Kommunedelplan for Tangvall. En omregulering vil kunne
være et alternativ.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet forslag:
1. Kommunestyret vedtar Detaljregulering for Tangvall sentrum nord – Plan ID 201412 , jf. plan- og
bygningsloven § 12-12, med følgende endring:
Parkering o_P1 endres til Parkering f_P1.
Bestemmelsen 4.2 vil da lyde:
Parkeringsplass f_P1 skal anlegges i tråd med kommunens generelle tekniske krav,
Plassen skal ha oppmerking med markerte gangsoner. Området skal brytes opp med innslag
av grøntanlegg/beplantning. Parkeringsplassen m/adkomstvei eies av eiendommene innen
planområdet.
Parkeringskrav 2.4 endres.
Krav til parkeringsdekning opprettholdes som i forslag til reguleringsbestemmelser
vedtatt av pml 07.10.15 hva angår:
 Boliger – faste plasser 1,0 pr. boenhet
 Boliger - besøk 0,1 pr. boenhet
 Forretninger 1,0 pr. 50 m² BRA salgsareal
 Kontorer 1,0 pr. 50 m² BRA kontorareal
 Forsamlingslokale 0,06 pr. sitteplass
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.

Votering:
plan- og miljøutvalgets innstilling satt opp mot FRP sitt forslag. FRP sitt forslag vedtatt med 15 (KRF, H,
FRP, SP) mot 12 stemmer.

Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar Detaljregulering for Tangvall sentrum nord – Plan ID 201412 , jf. plan- og
bygningsloven § 12-12, med følgende endring:
Parkering o_P1 endres til Parkering f_P1.
Bestemmelsen 4.2 vil da lyde:
Parkeringsplass f_P1 skal anlegges i tråd med kommunens generelle tekniske krav,
Plassen skal ha oppmerking med markerte gangsoner. Området skal brytes opp med innslag
av grøntanlegg/beplantning. Parkeringsplassen m/adkomstvei eies av eiendommene innen
planområdet.
Parkeringskrav 2.4 endres.

Krav til parkeringsdekning opprettholdes som i forslag til reguleringsbestemmelser
vedtatt av pml 07.10.15 hva angår:
 Boliger – faste plasser 1,0 pr. boenhet
 Boliger - besøk 0,1 pr. boenhet
 Forretninger 1,0 pr. 50 m² BRA salgsareal
 Kontorer 1,0 pr. 50 m² BRA kontorareal
 Forsamlingslokale 0,06 pr. sitteplass
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.

PS 31/16 Søknad om dispensasjon fra fartsgrense i sjø i Søgne kommune for
skjærdgårdstjenesten
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
I medhold av forskrift om fartsbegrensing i sjøen i Søgne kommune sjøkart nr. 9 og 10 gis
dispensasjon fra fartsbegrensingen for MS Lyna, LK 7861, for arbeid med driftsoppgaver i
skjærgårdsparken.
Dispensasjonen gjelder fram til 1. oktober 2023.

Saksprotokoll i Formannskapet - 20.04.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Ingen merknader.
Formannskapet fattet enstemmig innstilling.

Innstilling:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
I medhold av forskrift om fartsbegrensing i sjøen i Søgne kommune sjøkart nr. 9 og 10 gis
dispensasjon fra fartsbegrensingen for MS Lyna, LK 7861, for arbeid med driftsoppgaver i
skjærgårdsparken.
Dispensasjonen gjelder fram til 1. oktober 2023.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.04.2016
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
I medhold av forskrift om fartsbegrensing i sjøen i Søgne kommune sjøkart nr. 9 og 10 gis dispensasjon fra
fartsbegrensingen for MS Lyna, LK 7861, for arbeid med driftsoppgaver i skjærgårdsparken.
Dispensasjonen gjelder fram til 1. oktober 2023.

