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Før møtet var det et innslag fra kulturskolen ved tegne- og malelærer Tove Krogh og elev Marie.
I ordfører Astrid Hilde sitt fravær ble møtet ledet av varaordfører Egel Terkelsen. Av 27
representanter var 27 til stede inkludert møtende vararepresentanter.
Sakskartet var datert 18. mai 2016 og omhandlet sak PS 32/16 tom PS 45/16. Sak 36/16 Vedtak om
detaljregulering for Gamle Årosvei 50, 52, 54 m.fl. - Åros - Plan ID 201418 ble ettersendt 19. mai,
men ved en feil ble den først tilgjengelig på iPadene 25. mai. Referatsak 5/16 Anmodning om å
opprette kommunekomite for TV-aksjonen ble ettersendt 24. mai.
Møtet ble annonsert i Fædrelandsvennen 21. mai 2016.
Merknader til innkalling
Repr. Christian Eikeland (FRP) ba om at leder av Søgne barne- og ungdomsråd i fremtiden innkalles
til møter i kommunestyret.
Rådgiver Tormod Dalene presenterte resultatene fra brukerundersøkelsen 2016.
Før behandling av oppsatte saker ble følgende interpellasjoner behandlet.
Interpellasjoner
Yngvar Monstad, for Miljøpartiet De Grønne:
«Kjære ordfører,
som vi kunne lese i Fædrelandsvennen 11.mai har administrasjonen sendt ut et brev til enhetslederne
om at lading av elbiler på kommunale strømuttak skal opphøre snarest. Det vises til mulig brannfare
fordi strømuttakene som brukes muligens ikke er dimensjonert for lading av elbil.
Søgne ligger langt etter skjema når det kommer til å stimulere til lavere klimagassutslipp, som
kommunen har forpliktet seg til i Klimaplanen for Knutepunkt Sørlandet fra 2009. På 7 år er det lite
som har blitt gjort, og eventuelle nedskrevne ambisjoner på klimaområdet må nå omsettes i
handling.
Innfasing av elbiler på norske veier har vært en suksesshistorie på verdensbasis. Gjennom tilpasning
av vårt avgiftssystem har vi klart å gjøre elbilen økonomisk attraktiv, og selv om det er et kostbart
klimatiltak er det et meget velprøvd og framtidsrettet et: Sammenlignet med en personbil som kjører
20 000 km i året på diesel, vil en elbil som kjører på elektrisitet produsert i Norge spare 3 tonn CO2
i året. Hvis vi regner med EU-miks som inkluderer 40% kullkraft, vil tallet likevel være 1,5 tonn. Det
tilsvarer altså mellom 10 og 20% av en gjennomsnittsnordmanns årlige klimagassutslipp, og er for

privatpersoner et enkelt, gunstig og ikke minst behagelig tiltak å gjennomføre. Staten har valgt å
subsidiere med hundretusenvis av kroner per elbil for å sette fart i overgangen til et helelektrisk
transportsystem. Søgne kommune kan med relativt små utlegg fjerne enda et hinder for at både
kommunalt ansatte og innbyggere går til anskaffelse av elbil; den praktiske rekkevidden.
I tillegg til globale utslipp vet vi at nesten 10 000 biler som kjører gjennom rundkjøringen på
Tangvall hvert døgn også skaper lokale utslipp av NOx og partikler, med den negative helsemessige
påvirkningen det har på befolkningen, spesielt beboerne på Omsorgssenteret. Dette kan reduseres
betydelig ved å fase ut diesel- og bensinbiler til fordel for el.
Mitt spørsmål til ordføreren er:
Hvilke muligheter for normal lading av elbil finnes for kommunalt ansatte i dag, og ønsker
ordføreren å legge til rette for at flere kommunalt ansatte, gjerne med betalingsordning, får mulighet
til å lade sin elbil i arbeidstida?
Forslag til vedtak:
Kommunestyret ber rådmannen utrede kort hva det vil koste å legge til rette for normallading av
elbiler på noen utvalgte steder for kommunalt ansatte og innbyggere, og legge fram en sak for
kommunestyret.»
Fung. ordfører Egel Terkelsen (FRP) svarte:
«Søgne kommune har i dag ikke ladestasjoner for egne ansatte ved noen av kommunens
arbeidsplasser. Den eneste offentlige tilgjengelige ladestasjonen i Søgne er ved park & ride anlegget
på Tangvall. Bakgrunnen for at administrasjonen sendte ut informasjon til ansatte var informasjon
fra kommunens forsikringsselskap om at skader/brann som følge av lading fra ikke godkjente uttak
ville medføre avkortning av erstatningsbeløp.
Kommunestyret i Søgne kommune vedtok 28.01.2016 i sak PS 4/16 Anskaffelse av kommunale biler
(kjøp eller leasing) pkt. 3 at Kommunale biler erstattes av lavutslippsbiler (elbiler/hydrogenbiler)
når de blir konkurransedyktige på praktisk anvendelse. For å tilrettelegge for dette vil
administrasjonen gjennomgå det enkelte tjenestested for å vurdere hvordan det på en best mulig
måte kan tilrettelegges for lading av elbiler. Som et ledd i oppfølgingen av "Strategi for
ladeinfrastruktur i Agder" er det startet en prosess for felles anskaffelse av ladere for kommuner og
andre offentlige instanser i hele Agder. Søgne kommune har meldt at vi ønsker å delta i denne
rammeavtalen, som forventes å bli inngått i august.
Ordføreren anser det som hensiktsmessig at det i arbeidet med en eventuell overgang til kommunale
elbiler også vurderes muligheten for lading for kommunalt ansatte med en enkel form for
betalingsløsning.»
Habilitetsvurderinger
PS 34/16 Sluttbehandling - Kommunedelplan for Tangvall
 Repr. Jack Andersen (H) erklært inhabil. Repr. Bodil Langenes (H) møtte for repr. Andersen
under behandlingen av saken.
Repr. Tone Pettersen (V) innvilget permisjon før votering i sak PS 39/16 til og med PS 45/16. Ingen
vara møtte, og det var 26 medlemmer til stede under behandlingen av disse sakene.

Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.
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PS 32/16 Godkjenning av protokoll fra kommunestyret 28.04.16
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 28.04.16.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.05.2016
Behandling:
Ingen merknader.

Ettersendt
24.05.16

Ettersendt
19.05.16

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 28.04.16.

PS 33/16 Referatsaker 26.05.26
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.05.2016
Behandling:
RS 4/16 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport saksbehandling i barnevernstjenesten
Kommunestyret tar referatsaken til orientering.
RS 5/12 Anmodning om å opprette kommunekomite for TV-aksjonen:
Fung. ordfører Terkelsen (FRP):
Det skal settes ned en komite i forbindelse med TV-aksjonen, og fungerende ordfører oppfordret medlemmer
av kommunestyret til å være med i komiteen. Følgende representanter meldte seg, og vil være årets komite
(ordfører Astrid Hilde (AP) har tidligere sagt seg villig til å sitte i komiteen:






Astrid Hilde (AP)
Ole Petter Sløgedal (FRP)
Jack Andersen (H)
Oscar Lohne (H)
Heidi Johansen (AP)

Vedtak:
Komiteen for TV-Aksjonen 2016:
 Astrid Hilde (AP)
 Ole Petter Sløgedal (FRP)
 Jack Andersen (H)
 Oscar Lohne (H)
 Heidi Johansen (AP)
RS 4/16 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport saksbehandling i barnevernstjenesten tatt til orientering.

RS 4/16 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport saksbehandling i
barnevernstjenesten 2015/1091
RS 5/16 Anmodning om å opprette kommunekomite for TV-aksjonen 2016/1451
PS 34/16 Sluttbehandling - Kommunedelplan for Tangvall
Rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas Kommunedelplan for Tangvall 2016 – 2035,
bestående av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med tilhørende konsekvensutredning.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.05.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas Kommunedelplan for Tangvall 2016 – 2035, bestående
av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med tilhørende konsekvensutredning.

Repr. Terkelsen (FRP) fremmet følgende forslag:
1.
I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas Kommunedelplan for Tangvall 2016 – 2035, bestående
av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med tilhørende konsekvensutredning. Med endring foretatt av
Formannskapet 18.05-2016.
Formannskapets forslag til alternativ 2 (02.12-15, boligformål/50+)vedtas lagt inn i Kommunedelplan for
Tangvall, med de rekkefølgekrav for området vedtatt lagt ut til offentlig høring 02.12-2015.
2.
7.6
Reguleringsplan for Rådhuset/Tangvall sentrum (Plan id 200912197) endres ved en reduksjon av det
offentlige uterom.
Kommunal tomt øst i området (ved Rådhuset) og kommunal tomt nord i området (Torg 2) tidligere regulert til
parkeringshus blir ikke en del av det offentlige uterom.
3.
Parsell gnr. 72/bnr. 220 (ca. 5 mål) reguleres til boligformål. Markeres Gul (Byggeområde) i plan.
4.
Område B9 utvides mot øst og treffer B10 med en naturlig linje, slik at det blir en
boligtomt på gnr.70/bnr.30. Markeres Gul (Byggeområde) i plan.
5.
Området Solåsen (BKB4)legges inn i kommunedelplan med en utvidet avgrensing mot syd. (Ca 1/3 utvidelse
av foreslåtte avgrensing. Området skraveres Blått (Næring) og Gult (Boligformål)

Repr. Reisvoll (H) fremmet følgende forslag:
Formannskapet innstiller til kommunestyret følgende:
I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas kommunedelsplan for Tangvall2016-2035 bestående av
plankart, bestemmelser og
planbeskrivelse med tilhørende konsekvensutredning.
Følgende endringer legges til grunn:
1. Området vest for Hellersdalsveien reguleres LNFR.
2. Området øst for omsorgssenteret reguleres boligformål og Agderbyggs prosjekt, fremkommer i
planforslag sendt til arealenheten, Nymoen, legges til grunn.
3. Områdene BKB4 og BKB5 regulere næring som omfatter industri, håndverks- og lagervirksomhet,
tjenesteyting og forretning. Dog ikke detaljhandel.

4. Parkeringskrav til forsamlingslokaler settes til 0,1 pr sitteplass.
5. I bestemmelsene Pkt. 1.2 , kulepunkt, strykes BRA 50m2. Under Tjenesteyting settes for BOP 3 maks
BYA 65%.
6. Under PKT 1.4 strykes underpunkt a.
7. Under PKT 2.6, første avsnitt, strykes : og bolig.
8. Under PKT 2.8, 2.8.2 endres.
9. Under PKT 7: 7.2 endres
I forkant av voteringen frafalt representanten følgende punkter: 1, 2, 6,7,8 og 9.
Repr. Kjær (SV) fremmet følgende forslag:
Ved henvisning til stortingsvedtak 19.11-15 om sikker matforsyning i verden og i Norge vil Søgne gjøre sin
del av dugnaden for å verne dyrka jord ved å innarbeide følgende:
1. Områdene vest for ungdomsskolen B1, B2, B3 og B5 blir LNF-områder og nedbygges ikke ytterligere.
2. Området BKB1 vest for ungdomsskolene forblir LNF-område til det viser seg at arealene er helt
nødvendig for en fornuftig skoleutbygging.
3. Linnegrøvan næringsområde utvides ikke ytterligere i BN-området som forblir LNF-område.
4. Området langs Søgneelva blir LNF-område i tråd med fylkesmannens anbefalinger.
Ordfører Hilde (AP) fremmet følgende forslag om protokolltilførsel:
B1, B2, B3 og B5 vurderes tatt ut i forbindelse med rullering av kommuneplan. Området øst for Hølleveien
bygges ut først.
Merknad til protokolltilførsel: Området øst gjelder boligutbygging.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rådmannens forslag
Forslag fra FRP
Forslag fra Høyre
Forslag fra SV punkt 1
Protokolltilførsel fra AP
Forslag fra SV punkt 2-4

Punkt 1 i repr. Terkelsen (FRP) sitt forslag satt opp mot rådmannens forslag til vedtak.
FRP sitt forslag vedtatt med 6 mot 3 stemmer (AP).
Punkt 2-5 i repr. Terkelsen (FRP) sitt forslag falt med 8 mot 1 stemmer (FRP).
Punkt 3 i repr. Reisvoll (H) sitt forslag falt med 5 mot 4 stemmer (V,H,KRF).
Punkt 4 i repr. Reisvoll (H) sitt forslag falt med 5 mot 4 stemmer (V,H,KRF).
Punkt 5 i repr. Reisvoll (H) sitt forslag – enstemmig vedtatt.
Punkt 1 i repr. Kjær (SV) sitt forslag falt med 6 mot 3 stemmer (V,SV,KRF).

Protokolltilførsel fra AP vedtatt med 7 mot 2 stemmer (FRP, Reisvoll;H).
Punkt 2 i repr. Kjær (SV) sitt forslag falt med 8 mot 1 stemmer (SV).
Punkt 3 i repr. Kjær (SV) sitt forslag vedtatt med 8 mot 1 stemmer (FRP).
Punkt 4 i repr. Kjær (SV) sitt forslag falt med 5 mot 4 stemmer (V,FRP,KRF,SV).
Formannskapet innstiller til kommunestyret.

Innstilling:

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas Kommunedelplan for Tangvall 2016 – 2035, bestående
av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med tilhørende konsekvensutredning. Med endring foretatt av
Formannskapet 18.05-2016.
Formannskapets forslag til alternativ 2 (02.12-15, boligformål/50+) vedtas lagt inn i Kommunedelplan for
Tangvall, med de rekkefølgekrav for området vedtatt lagt ut til offentlig høring 02.12-2015.
I bestemmelsene Pkt. 1.2 , kulepunkt, strykes BRA 50m2. Under Tjenesteyting settes for BOP 3 maks BYA
65%.
B1, B2, B3 og B5 vurderes tatt ut i forbindelse med rullering av kommuneplan. Området øst for Hølleveien
bygges ut først.
Linnegrøvan næringsområde utvides ikke ytterligere i BN-området som forblir LNF-område.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.05.2016
Behandling:
Repr. Jack Andersen (H) erklært inhabil da han representerer Agderbygg som utbygger omsorg 50+ ref
innsendt reguleringsplan for "Fladelis jorde" øst for omsorgssenteret, og fratrådte møtet. Repr. Bodil
Langenes (H) møtte for repr. Andersen under behandlingen av saken.
Christian Eikeland (FRP) ba kommunestyret vurdere sin habilitet, da faren har 1 mål tomt mellom Håverstads
jorde og Tangvall skole. Representanten fratrådte møtet under habilitetsvurderingen. Han ble enstemmig
erklært habil og tiltrådte møtet.
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas Kommunedelplan for Tangvall 2016 – 2035, bestående
av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med tilhørende konsekvensutredning. Med endring foretatt av
Formannskapet 18.05-2016.
Formannskapets forslag til alternativ 2 (02.12-15, boligformål/50+) vedtas lagt inn i Kommunedelplan for
Tangvall, med de rekkefølgekrav for området vedtatt lagt ut til offentlig høring 02.12-2015.
I bestemmelsene Pkt. 1.2 , kulepunkt, strykes BRA 50m2. Under Tjenesteyting settes for BOP 3 maks BYA
65%.
Linnegrøvan næringsområde utvides ikke ytterligere i BN-området som forblir LNF-område.

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas Kommunedelplan for Tangvall 2016 – 2035, bestående
av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med tilhørende konsekvensutredning. Med endring foretatt av
Formannskapet 18.05-2016.
Formannskapets forslag til alternativ 2 (02.12-15, boligformål/50+) vedtas lagt inn i Kommunedelplan for
Tangvall, med de rekkefølgekrav for området vedtatt lagt ut til offentlig høring 02.12-2015.
I bestemmelsene Pkt. 1.2 , kulepunkt, strykes BRA 50m2. Under Tjenesteyting settes for BOP 3 maks BYA
65%.
Linnegrøvan næringsområde utvides ikke ytterligere i BN-området som forblir LNF-område.
Repr. Kjær (SV) fremmet utsettelsesforslag:
Linnegrøvan:
Området a og b (ca 14 dekar) har reelt blitt benyttet til landbruk til dags dato. Disse områder omreguleres fra
Næring til LNF for å kompensere litt for tapet av dyrka mark med høy kvalitet på Tangvall som denne
reguleringsplanen medfører.
Votering over utsettelsesforslaget
SV sitt utsettelsesforslag falt med 3 (SV, SP, MGD) mot 24 stemmer.
Repr. Eikeland (FRP) fremmet forslag:
I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas Kommunedelplan for Tangvall 2016 – 2035, bestående
av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med tilhørende konsekvensutredning. Med endring foretatt av
kommunestyret 18.05-2016.
Formannskapets forslag til alternativ 2 (02.12-15, boligformål/50+) vedtas lagt inn i Kommunedelplan for
Tangvall, med de rekkefølgekrav for området vedtatt lagt ut til offentlig høring 02.12-2015.
I bestemmelsene Pkt. 1.2 , kulepunkt, strykes BRA 50m2. Under Tjenesteyting settes for BOP 3 maks BYA
65%.
Repr. Lunde (AP) fremmet forslag:
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas Kommunedelplan for Tangvall 2016 – 2035,
bestående av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med tilhørende konsekvensutredning. Med
endring foretatt av kommunestyret 26.05-2016.
2. Rådmannens forslag tilområde BOP2, alternativ 1, som område for fremtidig utvidelse av Søgne
Omsorgssenter vedtas.
3. B1, B2, B3 og B5 vurderes tatt ut i forbindelse med rullering av kommuneplan. Boligområdet øst for
Hølleveien bygges ut først.
Repr. Per Kjær (SV) fremmet forslag:
Ved henvisning til stortingsvedtak 19.11-15 om sikker matforsyning i verden og i Norge vil Søgne gjøre sin
del av dugnaden for å verne dyrka jord ved å innarbeide følgende:
1. Områdene vest for ungdomsskolen B1, B2, B3 og B5 blir LNF-områder og nedbygges ikke ytterligere.
2. Området langs Søgneelva blir LNF-område i tråd med fylkesmannens anbefalinger.
Repr. Bentsen Lieng ba om at følgende ble protokollført:

Senterpartiet er ikke for at jorda på Agderbygg-feltet bygges ned, men vi går med på at det blir bygd 50+
boligene.
Yngvar Monstad (MDG) ba om at følgende ble protokollført:
-Turstien langs Søgneelva skal utformes på en mest mulig skånsom måte for å ivareta naturmangfoldet og
landbruksinteressene i vernesonen. Det innebærer at stien skal ha universell utforming, men ikke asfalteres og
ikke lyssettes. Der det er praktisk mulig skal også beitende husdyr sikres tilgang til elva. Det må også
tilrettelegges for vanningsledninger for jordbruksdrift.
-Jordlovens bestemmelser skal fortsatt gjelde for områder innenfor planområdet som etter planens
ikrafttreden tilbakeføres til LNF.
Ordfører Hilde (AP) ba om at følgende ble protokollført:
B1, B2, B3 og B5 vurderes tatt ut i forbindelse med rullering av kommuneplan. Området øst for Hølleveien
bygges ut først.
Merknad til protokolltilførsel: Området øst gjelder boligutbygging.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 SV sitt forslag punkt 1. og punkt 2. falt med 8 (SV, SP, MGD, KRF, V) mot 19 stemmer
 AP sitt forslag punkt 2 falt 10 (SV, AP, MGD) mot 17 stemmer
 AP sitt forslag punkt 3 falt 11 (SV, AP, MGD, SP) mot 16 stemmer
 FRP sitt forslag satt opp mot formannskapet innstilling. Formannskapets innstilling vedtatt med 22
mot 5 (FRP) stemmer

Vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven § 11-15 vedtas Kommunedelplan for Tangvall 2016 – 2035, bestående
av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med tilhørende konsekvensutredning. Med endring foretatt av
Formannskapet 18.05-2016.
Formannskapets forslag til alternativ 2 (02.12-15, boligformål/50+) vedtas lagt inn i Kommunedelplan for
Tangvall, med de rekkefølgekrav for området vedtatt lagt ut til offentlig høring 02.12-2015.
I bestemmelsene Pkt. 1.2 , kulepunkt, strykes BRA 50m2. Under Tjenesteyting settes for BOP 3 maks BYA
65%.
Linnegrøvan næringsområde utvides ikke ytterligere i BN-området som forblir LNF-område.

PS 35/16 Sluttbehandling - opphevelse av planer
Rådmannens forslag til vedtak:
Følgende reguleringsplaner oppheves:
Plan ID
19861113
19840221
19860408
19990609
19911017
19941201

Navn
Reguleringsplan for vestre del av Kleplandsområdet (en liten del av
Toftelandsveien med regulert gang- og sykkelvei videreføres)
Reguleringsplan for Tangvall
Reguleringsplan for Tangvall syd
Bebyggelsesplan i område B3, Amerikaveien
Reguleringsplan for gnr. 73, bnr. 160, 79
Omregulering for del av gnr. 73, bnr. 39

Stadfestet:
13.11.1986
21.02.1984
08.04.1986
09.06.1999
17.10.1991
01.12.1994

20050616
19780821

Reguleringsplan for Tangvall sentrum
Del av Linnegrøvan, del 1 omregulering.

16.06.2005
21.08.1978

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 25.05.2016
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Følgende reguleringsplaner oppheves:
Plan ID
19861113
19840221
19860408
19990609
19911017
19941201
20050616
19780821

Navn
Reguleringsplan for vestre del av Kleplandsområdet (en liten del av
Toftelandsveien med regulert gang- og sykkelvei videreføres)
Reguleringsplan for Tangvall
Reguleringsplan for Tangvall syd
Bebyggelsesplan i område B3, Amerikaveien
Reguleringsplan for gnr. 73, bnr. 160, 79
Omregulering for del av gnr. 73, bnr. 39
Reguleringsplan for Tangvall sentrum
Del av Linnegrøvan, del 1 omregulering.

Stadfestet:
13.11.1986
21.02.1984
08.04.1986
09.06.1999
17.10.1991
01.12.1994
16.06.2005
21.08.1978

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.05.2016
Behandling:
Plan- og miljøutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Følgende reguleringsplaner oppheves:
Plan ID
19861113
19840221
19860408
19990609
19911017
19941201
20050616
19780821

Navn
Reguleringsplan for vestre del av Kleplandsområdet (en liten del av
Toftelandsveien med regulert gang- og sykkelvei videreføres)
Reguleringsplan for Tangvall
Reguleringsplan for Tangvall syd
Bebyggelsesplan i område B3, Amerikaveien
Reguleringsplan for gnr. 73, bnr. 160, 79
Omregulering for del av gnr. 73, bnr. 39
Reguleringsplan for Tangvall sentrum
Del av Linnegrøvan, del 1 omregulering.

Stadfestet:
13.11.1986
21.02.1984
08.04.1986
09.06.1999
17.10.1991
01.12.1994
16.06.2005
21.08.1978

PS 36/16 Vedtak om detaljregulering for Gamle Årosvei 50, 52, 54 m.fl. - Åros Plan ID 201418.
Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
1. Søgne kommune vedtar Detaljregulering for Gamle Årosvei 50, 52, 54 m.fl. – Plan ID 201418,
med plankart datert 17.02.16, og bestemmelser og planbeskrivelse datert 18.02.16, jf. pbl § 1212.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 02.03.2016
Behandling:
Reisvoll (H) fremmet følgende forslag til vedtak:
Lek, tekniske anlegg og parkering fjernes. Reguleres til LNFR.
Den sydlige tomta i BF3 fjernes, reguleres til friområde. Pumpestasjonen på friområder og lek går ut pga
behovet.
Henriksen (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Nytt punkt 2:
Felt BF3 reguleres til formål uten boenhet.
f-lek, o_p og o_BKT viser kart med landbruksformål.
Likebehandling i tidligere sak, omgjøring av hytte til bolig, og sak 26/16.
Det ble bestemt å votere på følgende måte:
1. Rådmannens forslag
2. AP sitt forslag
3. H sitt forslag

Votering:
1. Rådmannens forslag ble forkastet med 7 (AP, KRF, V, MDG, H) mot 2 (FRP) stemmer
2. AP sitt forslag ble forkastet med 5 (H, FRP, KRF) mot 4 (AP, V, MDG) stemmer
3. H sitt forslag ble forkastet med 6 (AP, V, MDG, FRP) mot 3 (H, KRF) stemmer.

Innstilling:

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 30.03.2016
Behandling:
Reisvoll (H) fremmet følgende forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
1. Søgne kommune vedtar Detaljregulering for Gamle Årosvei 50, 52, 54 m.fl. – Plan ID
201418, med plankart datert 17.02.16, og bestemmelser og planbeskrivelse datert 18.02.16,
jf. pbl § 12-12, med følgende endringer:
- Lek, tekniske anlegg og parkering fjernes. Området regulerestil LNFR

-

Den sydlige tomta i BF3 fjernes. Reguleres til LNFR.
Det kan etableres tekniske anlegg i LNFR, vest for adkomstvei, hvis dette er nødvendig for å
få en hensiktsmessig plassering i forhold til fall etc.

2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.
Henriksen (AP) fremmer følgende forslag til vedtak:
Nytt punkt 2:

Felt BF3 reguleres til formål uten boenhet.
f-lek, o_p og o_BKT reguleres til LNFR-område.
Det ble bestemt å votere på følgende måte:
4. AP sitt forslag
5. H sitt forslag settes opp mot forslaget til rådmannen

Votering:
AP sitt forslag ble forkastet med 5 (H, FRP, KRF) mot 4 (MDG, V, AP) stemmer.
H sitt forslag ble satt opp mot forslaget til rådmannen.
H sitt forslag ble vedtatt med 7 (MDG, H, KRF, V, AP) mot 2 (FRP) stemmer
Innstilling:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
1. Søgne kommune vedtar Detaljregulering for Gamle Årosvei 50, 52, 54 m.fl. – Plan ID
201418, med plankart datert 17.02.16, og bestemmelser og planbeskrivelse datert 18.02.16,
jf. pbl § 12-12, med følgende endringer:
- Lek, tekniske anlegg og parkering fjernes. Området regulerestil LNFR
- Den sydlige tomta i BF3 fjernes. Reguleres til LNFR.
- Det kan etableres tekniske anlegg i LNFR, vest for adkomstvei, hvis dette er nødvendig
for å få en hensiktsmessig plassering i forhold til fall etc.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.05.2016
Behandling:
Til behandling forelå plan- og miljøutvalgets innstilling:
1. Søgne kommune vedtar Detaljregulering for Gamle Årosvei 50, 52, 54 m.fl. – Plan ID
201418, med plankart datert 17.02.16, og bestemmelser og planbeskrivelse datert 18.02.16,
jf. pbl § 12-12, med følgende endringer:
- Lek, tekniske anlegg og parkering fjernes. Området regulerestil LNFR
- Den sydlige tomta i BF3 fjernes. Reguleres til LNFR.
- Det kan etableres tekniske anlegg i LNFR, vest for adkomstvei, hvis dette er nødvendig for å få en
hensiktsmessig plassering i forhold til fall etc.

2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.
Repr. Henriksen (AP) fremmet forslag, likelydende plan- og miljøutvalgets innstilling, med forslag til nytt
punkt andre strekpunkt (i kursiv):
1. Søgne kommune vedtar Detaljregulering for Gamle Årosvei 50, 52, 54 m.fl. – Plan ID
201418, med plankart datert 17.02.16, og bestemmelser og planbeskrivelse datert 18.02.16,
jf. pbl § 12-12, med følgende endringer:
- Lek, tekniske anlegg og parkering fjernes. Området regulerestil LNFR
- Hele felt BF 3 reguleres til LNFR-område. F-lek, O_P og O_BKT reguleres til LNFR-område
- Det kan etableres tekniske anlegg i LNFR, vest for adkomstvei, hvis dette er nødvendig for å få en
hensiktsmessig plassering i forhold til fall etc.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.
Repr. Daland (FRP) fremmet tilleggsforslag:
Punkt 1. Kommunestyret vedtar at bestemmelser om utnyttelsesgrad og bebyggelsens
plassering endres til følgende:
Bebyggelsens plassering
Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrenser som vist på plankartet med følgende unntak:
– Mot vei: Garasje som plasseres parallelt med vei tillates oppført 2 meter fra vegformål.
Dersom garasje plasseres vinkelrett på vei skal avstanden minimum være 5 meter.
– Mot tilgrensende eiendommer: Garasje kan plasseres inntil 1 meter fra tomtegrensen.
Mindre Forstøtningsmurer, terrasser tillates etablert inntil tomtegrensen.
– Mot dyrka mark: Tillates etablert levegg med høyde inntil 2 meter, samt mindre tiltak som
drivhus, bod og hagestue utenfor byggegrensen, fram til og i formålsgrensen.
Grad av utnytting
Tillatt bebygd areal for tomter innenfor BF1 skal ikke overstige %-BYA = 40 %.
Tillatt bebygd areal for tomter innenfor BF3 skal ikke overstige %-BYA = 40 %.
Punkt 2: Kommunestyret vedtar reguleringsplanen i tråd med rådmannens forslag i plan og
miljøutvalget 30.3.2016, med kommunestyrets endring av bestemmelser om u-grad og
bebyggelsens plassering
Repr. Daland (FRP) fremmet forslag, likelydende rådmannens forslag til vedtak:

1. Søgne kommune vedtar Detaljregulering for Gamle Årosvei 50, 52, 54 m.fl. – Plan ID 201418, med
plankart datert 17.02.16, og bestemmelser og planbeskrivelse datert 18.02.16, jf. pbl § 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:
1. Tilleggsforslag fra FRP falt med 13 (H, FRP, V) mot 14 stemmer
2. FRP sitt forslag falt med 5 (FRP) stemmer
3. AP sitt forslag vedtatt med 16 mot 13 (H, FRP) stemmer
4. Innstillingen fra plan- og miljøutvalget ble dermed ikke votert over

Vedtak:
1. Søgne kommune vedtar Detaljregulering for Gamle Årosvei 50, 52, 54 m.fl. – Plan ID
201418, med plankart datert 17.02.16, og bestemmelser og planbeskrivelse datert 18.02.16,
jf. pbl § 12-12, med følgende endringer:

-

Lek, tekniske anlegg og parkering fjernes. Området regulerestil LNFR
Hele felt BF 3 reguleres til LNFR-område. F-lek, O_P og O_BKT reguleres til LNFR-område
Det kan etableres tekniske anlegg i LNFR, vest for adkomstvei, hvis dette er nødvendig for å få en
hensiktsmessig plassering i forhold til fall etc.

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

PS 37/16 Tilstandsrapporten 2015
Rådmannens forslag til vedtak:
Tilstandsrapporten for grunnskolene i Søgne 2015 tas til etterretning

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 11.05.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtaket.
Leder Eikeland (FRP) fremmet følgende forslag:
Tjenesteutvalget innstiller til formannskapet.
Tjenesteutvalget er fornøyd med at det innenfor flere områder er en positiv utvikling over tid.
Tilstandsrapporten 2015 er beskrivende og god og gir god tilbakemelding om tilstandsstatus i Søgneskolene.
Tjenesteutvalget er fornøyd med at det blir tatt tak i de områder hvor det ikke vises en positiv utvikling.
Utvalget ber om en tilbakemelding på konkrete tiltak som vil bli iverksatt innen følgende områder:
- Hvordan det jobbes for å få flere elever til å fullføre videregående skole
- Utvikling av læringsresultater
- Tilpasset undervisning for alle, øke elevenes mestringsnivå
Tilstandsrapporten sett i sammenheng med elevundersøkelsen:
7.trinn:
-

Rundt 20% mener det ikke er god nok faglig utfordring i skolen, de mestrer ikke og har liten
motivasjon. Hvordan øke antallet elever som ikke opplever faglig utfordring, mestring og motivasjon?

10.trinn
-

Rundt 20% opplever for lite mestring og ca. 30% opplever for liten motivasjon, hvordan øke antallet
elever som opplever mestring og motivasjon?

Votering:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget Leder Eikeland (FRP) ble enstemmig vedtatt.
Tjenesteutvalget innstiller enstemmig til formannskapet.

Innstilling:
Tilstandsrapporten for grunnskolene i Søgne 2015 tas til etterretning.
Tjenesteutvalget er fornøyd med at det innenfor flere områder er en positiv utvikling over tid.
Tilstandsrapporten 2015 er beskrivende og god og gir god tilbakemelding om tilstandsstatus i
Søgneskolene.
Tjenesteutvalget er fornøyd med at det blir tatt tak i de områder hvor det ikke vises en positiv
utvikling. Utvalget ber om en tilbakemelding på konkrete tiltak som vil bli iverksatt innen følgende
områder:
- Hvordan det jobbes for å få flere elever til å fullføre videregående skole
- Utvikling av læringsresultater
- Tilpasset undervisning for alle, øke elevenes mestringsnivå
Tilstandsrapporten sett i sammenheng med elevundersøkelsen:
7.trinn:
-

Rundt 20% mener det ikke er god nok faglig utfordring i skolen, de mestrer ikke og har liten
motivasjon. Hvordan øke antallet elever som ikke opplever faglig utfordring, mestring og
motivasjon?
10.trinn
-

Rundt 20% opplever for lite mestring og ca. 30% opplever for liten motivasjon, hvordan øke
antallet elever som opplever mestring og motivasjon?

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.05.2016
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak:
Tilstandsrapporten for grunnskolene i Søgne 2015 tas til etterretning
Til behandling forelå Tjenesteutvalgets innstilling:
Tilstandsrapporten for grunnskolene i Søgne 2015 tas til etterretning.
Tjenesteutvalget er fornøyd med at det innenfor flere områder er en positiv utvikling over tid.
Tilstandsrapporten 2015 er beskrivende og god og gir god tilbakemelding om tilstandsstatus i Søgneskolene.
Tjenesteutvalget er fornøyd med at det blir tatt tak i de områder hvor det ikke vises en positiv utvikling.
Utvalget ber om en tilbakemelding på konkrete tiltak som vil bli iverksatt innen følgende områder:
-

Hvordan det jobbes for å få flere elever til å fullføre videregående skole
Utvikling av læringsresultater
Tilpasset undervisning for alle, øke elevenes mestringsnivå

Tilstandsrapporten sett i sammenheng med elevundersøkelsen:
7.trinn:
-

Rundt 20% mener det ikke er god nok faglig utfordring i skolen, de mestrer ikke og har liten
motivasjon. Hvordan øke antallet elever som opplever faglig utfordring, mestring og motivasjon?

10.trinn
-

Rundt 20% opplever for lite mestring og ca. 30% opplever for liten motivasjon, hvordan øke antallet
elever som opplever mestring og motivasjon?

Repr. Terkelsen (FRP) fremmet følgende forslag:
Formannskapet er enig i Tjenesteutvalgets innstilling, og ber Tjenesteutvalget følge opp rapporten videre.
Formannskapet innstiller til kommunestyret.

Innstilling:
Tilstandsrapporten for grunnskolene i Søgne 2015 tas til etterretning.
Tjenesteutvalget er fornøyd med at det innenfor flere områder er en positiv utvikling over tid.
Tilstandsrapporten 2015 er beskrivende og god og gir god tilbakemelding om tilstandsstatus i Søgneskolene.
Tjenesteutvalget er fornøyd med at det blir tatt tak i de områder hvor det ikke vises en positiv utvikling.
Utvalget ber om en tilbakemelding på konkrete tiltak som vil bli iverksatt innen følgende områder:
- Hvordan det jobbes for å få flere elever til å fullføre videregående skole
- Utvikling av læringsresultater
- Tilpasset undervisning for alle, øke elevenes mestringsnivå
Tilstandsrapporten sett i sammenheng med elevundersøkelsen:
7.trinn:
-

Rundt 20% mener det ikke er god nok faglig utfordring i skolen, de mestrer ikke og har liten
motivasjon. Hvordan øke antallet elever som opplever faglig utfordring, mestring og motivasjon?

10.trinn
-

Rundt 20% opplever for lite mestring og ca. 30% opplever for liten motivasjon, hvordan øke antallet
elever som opplever mestring og motivasjon?

Formannskapet er enig i Tjenesteutvalgets innstilling, og ber Tjenesteutvalget følge opp rapporten videre.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.05.2016
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Tilstandsrapporten for grunnskolene i Søgne 2015 tas til etterretning.
Tjenesteutvalget er fornøyd med at det innenfor flere områder er en positiv utvikling over tid.
Tilstandsrapporten 2015 er beskrivende og god og gir god tilbakemelding om tilstandsstatus i Søgneskolene.
Tjenesteutvalget er fornøyd med at det blir tatt tak i de områder hvor det ikke vises en positiv utvikling.
Utvalget ber om en tilbakemelding på konkrete tiltak som vil bli iverksatt innen følgende områder:
- Hvordan det jobbes for å få flere elever til å fullføre videregående skole
- Utvikling av læringsresultater
- Tilpasset undervisning for alle, øke elevenes mestringsnivå
Tilstandsrapporten sett i sammenheng med elevundersøkelsen:
7.trinn:
-

Rundt 20% mener det ikke er god nok faglig utfordring i skolen, de mestrer ikke og har liten
motivasjon. Hvordan øke antallet elever som opplever faglig utfordring, mestring og motivasjon?

10.trinn
-

Rundt 20% opplever for lite mestring og ca. 30% opplever for liten motivasjon, hvordan øke antallet
elever som opplever mestring og motivasjon?

Formannskapet er enig i Tjenesteutvalgets innstilling, og ber Tjenesteutvalget følge opp rapporten videre.

PS 38/16 Rapport vedr. heltidsprosjektet (uønsket deltid) - enhet for institusjon
og enhet for hjmmetjenester - februar 2016
Rådmannens forslag til vedtak:
Administrasjonsutvalget tar rapport vedr. heltidsprosjektet til orientering, og er fornøyd med at ulike
tiltak i Søgne kommune, har virket og støtter arbeidet med å få til felles kjøreregler fremover i forhold til
heltidskultur i Søgne kommune.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 12.04.2016
Behandling:
Administrasjonsutvalget ber om at saken oversendes Tjenesteutvalget og Kommunestyret som politisk sak.
Administrasjonsutvalget fattet enstemmig innstilling.
Innstilling:
Administrasjonsutvalget tar rapport vedr. heltidsprosjektet til orientering, og er fornøyd med at ulike
tiltak i Søgne kommune, har virket og støtter arbeidet med å få til felles kjøreregler fremover i forhold til
heltidskultur i Søgne kommune.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 11.05.2016
Behandling:
Til behandling forelå Administrasjonsutvalgets behandling og innstilling 12.04.16 (første avsnitt samsvarer
med rådmannens forslag til vedtak):

Administrasjonsutvalget tar rapport vedr. heltidsprosjektet til orientering, og er fornøyd med at ulike tiltak i
Søgne kommune, har virket og støtter arbeidet med å få til felles kjøreregler fremover i forhold til
heltidskultur i Søgne kommune.
Administrasjonsutvalget ber om at saken oversendes Tjenesteutvalget og Kommunestyret som politisk sak.
Administrasjonsutvalget fattet enstemmig innstilling.
Tjenesteutvalget innstiller enstemmig til kommunestyret.

Innstilling:
Kommunestyret tar rapport vedr. heltidsprosjektet til orientering, og er fornøyd med at ulike tiltak i
Søgne kommune, har virket og støtter arbeidet med å få til felles kjøreregler fremover i forhold til
heltidskultur i Søgne kommune.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.05.2016
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
Kommunestyret tar rapport vedr. heltidsprosjektet til orientering, og er fornøyd med at ulike tiltak i Søgne
kommune, har virket og støtter arbeidet med å få til felles kjøreregler fremover i forhold til heltidskultur i
Søgne kommune.
Repr. Heidi Johansen (AP) fremmet forslag til punkt 2. til innstillingen:
Søgne kommune tar initiativ til samarbeid med Sørlandet sykehus og Songdalen kommune eller andre som
har lykkes med dette for å jobbe videre med alternative turnusordninger, der man også vurderer kvaliteten på
tjenesten. Arbeidet bør være ferdig i løpet av året og legges frem for kommunestyret i desember
Votering:
 AP sitt forslag til punkt 2 enstemmig vedtatt
 Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret tar rapport vedr. heltidsprosjektet til orientering, og er fornøyd med at ulike tiltak i Søgne
kommune, har virket og støtter arbeidet med å få til felles kjøreregler fremover i forhold til heltidskultur i
Søgne kommune.
Søgne kommune tar initiativ til samarbeid med Sørlandet sykehus og Songdalen kommune eller andre som
har lykkes med dette for å jobbe videre med alternative turnusordninger, der man også vurderer kvaliteten på
tjenesten. Arbeidet bør være ferdig i løpet av året og legges frem for kommunestyret i desember

PS 39/16 Årsmelding 2015 - Søgne kommune

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Årsmelding for Søgne kommune 2015 tas til orientering.
2. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 30,354 mill. kroner avsettes til disposisjonsfond.
3. 5,712 mill. kroner tilføres enheter med overskudd i 2015 og 0,158 mill. kroner inndekkes av
enheter med underskudd i 2015. Differansen på 5,554 mill. kroner reduserer avsetningen til
disposisjonsfond under pkt. 2.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 11.05.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
1. Årsmelding for Søgne kommune 2015 tas til orientering.
2. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 30,354 mill. kroner avsettes til disposisjonsfond.
3. 5,712 mill. kroner tilføres enheter med overskudd i 2015 og 0,158 mill. kroner inndekkes av enheter
med underskudd i 2015. Differansen på 5,554 mill. kroner reduserer avsetningen til disposisjonsfond
under pkt. 2.
Repr. Fardal (H) fremmet følgende forslag:
Tjenesteutvalget innstiller til formannskapet: Det avsettes kr 2,5 mill. til flytting og ombygging av museet fra
Lunde til Søgne gamle Prestegård. Finansiering taes fra disp. fondet.
Tjenesteutvalget innstiller til formannskapet. Tinntjønn skole og Nygård skole får underskuddet fra 2015
strøket. Beløpet taes fra disp.fondet.
Repr. Bakke (Ap) fremmet følgende forslag:
Tjenesteutvalget har i tidligere vedtak besluttet å øke barnefysioterapiressurs snarest og vil at deler av
helseenhetens overskudd (mindreforbruk) brukes til dette.

Votering:
Pkt. 1 og 2 i rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Fardal 1. avsnitt i forslaget (nytt pkt. 3) vedtatt med 5 mot 4 stemmer (Ap og Krf).
Forslaget fra Fardal 2. avsnitt i forslaget (nytt pkt. 4) falt med 6 mot 3 stemmer (H + Sp)
Forslaget fra Aslaug Bakke ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag pkt. 3 ble votert over i forhold til justert innstillingen til tjenesteutvalget inkl. flytting av
museet Rådmannens forslag falt med 5 mot 4 stemmer (Ap, Krf).
Tjenesteutvalget innstiller til formannskapet.

Innstilling:
1. Årsmelding for Søgne kommune 2015 tas til orientering.
2. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 30,354 mill. kroner avsettes til disposisjonsfond.
3. 5,712 mill. kroner tilføres enheter med overskudd i 2015 og 0,158 mill. kroner inndekkes av
enheter med underskudd i 2015. Differansen på 5,554 mill. kroner reduserer avsetningen til
disposisjonsfond under pkt. 2.

4. Det avsettes kr 2,5 mill. til flytting og ombygging av museet fra Lunde til Søgne gamle
Prestegård. Finansiering taes fra disp. fondet.
5. Tjenesteutvalget har i tidligere vedtak besluttet å øke barnefysioterapiressurs snarest og vil at
deler av helseenhetens overskudd (mindreforbruk) brukes til dette.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.05.2016
Behandling:
Til behandling forelå Tjenesteutvalgets innstilling:
1. Årsmelding for Søgne kommune 2015 tas til orientering.
2. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 30,354 mill. kroner avsettes til disposisjonsfond.
3. 5,712 mill. kroner tilføres enheter med overskudd i 2015 og 0,158 mill. kroner inndekkes av enheter
med underskudd i 2015. Differansen på 5,554 mill. kroner reduserer avsetningen til disposisjonsfond
under pkt. 2.
4. Det avsettes kr 2,5 mill. til flytting og ombygging av museet fra Lunde til Søgne gamle Prestegård.
Finansiering taes fra disp. fondet.
5. Tjenesteutvalget har i tidligere vedtak besluttet å øke barnefysioterapiressurs snarest og vil at deler av
helseenhetens overskudd (mindreforbruk) brukes til dette.
Repr. Reisvoll (H) fremmet følgende forslag:
Nygård og Tinntjønn skole ettergis underskuddet. Differansen i pkt 3 endres tilsvarende.

Votering:
Repr. Reisvoll (H) sitt forslag falt med 7 mot 2 stemmer (H).
Formannskapet vedtok og flytte voteringen av punkt 4 i Tjenesteutvalgets innstilling til sak PS 55/16
Vurdering av flytting av bygningene til Søgne bygdemuseum på Lunde
Tjenesteutvalgets innstilling punkt 1,2,3 og 5 enstemmig vedtatt.
Formannskapet innstiller til kommunestyret.

Innstilling:
1. Årsmelding for Søgne kommune 2015 tas til orientering.
2. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 30,354 mill. kroner avsettes til disposisjonsfond.
3. 5,712 mill. kroner tilføres enheter med overskudd i 2015 og 0,158 mill. kroner inndekkes av enheter
med underskudd i 2015. Differansen på 5,554 mill. kroner reduserer avsetningen til disposisjonsfond
under pkt. 2.
4. Tjenesteutvalget har i tidligere vedtak besluttet å øke barnefysioterapiressurs snarest og vil at deler av
helseenhetens overskudd (mindreforbruk) brukes til dette.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.05.2016
Behandling:
Gjennomgang av Årsmelding 2015 ved økonomisjef Ståle Øverland.

Til behandling forelå formannskapets innstilling:
1. Årsmelding for Søgne kommune 2015 tas til orientering.
2. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 30,354 mill. kroner avsettes til disposisjonsfond.
3. 5,712 mill. kroner tilføres enheter med overskudd i 2015 og 0,158 mill. kroner inndekkes av enheter
med underskudd i 2015. Differansen på 5,554 mill. kroner reduserer avsetningen til disposisjonsfond
under pkt. 2.
4. Tjenesteutvalget har i tidligere vedtak besluttet å øke barnefysioterapiressurs snarest og vil at deler
av helseenhetens overskudd (mindreforbruk) brukes til dette.
Repr. Monstad (MDG) fremmet fellesforslag på vegne av MDG, KRF og SV:
Kommunestyret ber rådmannen redegjøre kort i en ny sak for hvilke etiske retningslinjer det kommunale
forvaltningsfondet er underlagt. Andre større offentlige investeringsfond som SPU og KLP har gjort
vurderinger ut fra f.eks. våpenproduksjon, slavearbeid, regnskogødeleggende virksomhet, kullselskaper etc.,
og det vil være interessant å sammenligne med egne retningslinjer for eventuelt å revidere disse.
Repr. Monstad (MDG) fremmet forslag:
Søgne kommune utarbeider i likhet med Songdalen et eget klimagassregnskap for å kunne sette inn mer
økonomisk treffsikre målrettede tiltak for utslippsreduksjon.
Repr. Pettersen (V) innvilget permisjon. Ingen vararepresentanter møtte, og 26 representanter til stede under
voteringen.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 MDG sitt forslag enstemmig vedtatt
 Fellesforslag på vegne av MDG, KRF og SV enstemmig vedtatt
 Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:
1. Årsmelding for Søgne kommune 2015 tas til orientering.
2. Det regnskapsmessige mindreforbruket på 30,354 mill. kroner avsettes til disposisjonsfond.
3. 5,712 mill. kroner tilføres enheter med overskudd i 2015 og 0,158 mill. kroner inndekkes av enheter
med underskudd i 2015. Differansen på 5,554 mill. kroner reduserer avsetningen til disposisjonsfond
under pkt. 2.
4. Tjenesteutvalget har i tidligere vedtak besluttet å øke barnefysioterapiressurs snarest og vil at deler
av helseenhetens overskudd (mindreforbruk) brukes til dette.
5. Kommunestyret ber rådmannen redegjøre kort i en ny sak for hvilke etiske retningslinjer det
kommunale forvaltningsfondet er underlagt. Andre større offentlige investeringsfond som SPU og
KLP har gjort vurderinger ut fra f.eks. våpenproduksjon, slavearbeid, regnskogødeleggende
virksomhet, kullselskaper etc., og det vil være interessant å sammenligne med egne retningslinjer for
eventuelt å revidere disse.
6. Søgne kommune utarbeider i likhet med Songdalen et eget klimagassregnskap for å kunne sette inn
mer økonomisk treffsikre målrettede tiltak for utslippsreduksjon.

PS 40/16 Årsregnskap 2015 - Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommunestyre fastsetter det fremlagte årsregnskap for Søgne kommune som

kommunens årsregnskap for 2015.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.05.2016
Behandling:
Ingen merknader.
Formannskapet innstiller til kommunestyret.

Innstilling:
Søgne kommunestyre fastsetter det fremlagte årsregnskap for Søgne kommune som
kommunens årsregnskap for 2015.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.05.2016
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Søgne kommunestyre fastsetter det fremlagte årsregnskap for Søgne kommune som
kommunens årsregnskap for 2015.

PS 41/16 Valg av lagrettsmedlemmer for perioden 01.01.17 til 31.12.20
Rådmannens forslag til vedtak:
Valgnemnda innstiller til kommunestyret:
Som lagrettemedlemmer/meddommere til lagmannsretten for perioden 01.01.2013 –
31.12.2016 velges fra Søgne kommune:
Utvalgte lagrettemedlemmer og meddommere – kvinner:
9 kvinner.
Utvalgte lagrettemedlemmer og meddommere – menn:
9 menn

Saksprotokoll i Valgnemnda - 08.03.2016
Behandling:
Lunde (AP)fremmet følgende forslag til kandidater:
Magne Åsly - Sjåfør
Torill Åsly - Sykepleier

Asle Jonas Holmen - Prosjektleder
Kjetil Lunde - Mekaniker
Linda Simonsen
Kleivset (KRF)fremmet følgende forslag til kandidater:
Erik Elshaug Sæther - Operasjonssykepleier
Løchen (H)fremmet følgende forslag til kandidater:
Reidun Westergren
Bjørg Skisland
Monstad (MDG)fremmet følgende forslag til kandidater:
Sissel Cecilie Lind - kundebehandler
Aagot Cecilie Heiberg-Jacobsen
FRP fremmet følgende forslag til kandidater:
Torunn Daland, født 04.08.65
Vi gjør oppmerksom på at Pål Henden tidligere har sendt inn søknad om å bli lagrettsmedlem.
Votering
Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Valgnemnda innstiller følgende til kommunestyret:
Som lagrettsmedlemmer for perioden 01.01.17 – 31.12.20 innstiller Søgne kommune følgende 9
kvinner og 9 menn:
Nr Navn

Stilling

Nr

Navn

Stilling

1
2
3
4

Asgjerd Benneche
Grethe Thoner
Stina Arnesen
Edith Charlotte Andersson

Bankfunksjonær
Sykepleier

1
2
3
4

Egel Terkelsen
Idar Magne Stavnes
Peder Alvestad
Tor Otto Kjær

Avdelingsleder
Ingeniør/ leder
Ingeniør
Oppsynsmann

5
6
7
8

Reidun Westergren
Bjørg Skisland
Linda Simonsen
Aagot Cecilie HeibergJacobsen
Sissel Cecilie Lind

5
6
7
8

Ådne Jenssen
Tom Løchen
Per Atle Perald
Pål Henden

Salgssjef
Salgssjef
Drosjesjåfør
Avdelingsleder

9

Magne Åsly

Sjåfør

9

Student, selvstendig
næringsdrivende

Kundebehandler

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.05.2016
Behandling:
Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Som lagrettsmedlemmer for perioden 01.01.17 – 31.12.20 innstiller Søgne kommune følgende 9 kvinner og 9
menn:

Nr Navn

Stilling

Nr

Navn

Stilling

1
2
3
4

Asgjerd Benneche
Grethe Thoner
Stina Arnesen
Edith Charlotte Andersson

Bankfunksjonær
Sykepleier

1
2
3
4

Egel Terkelsen
Idar Magne Stavnes
Peder Alvestad
Tor Otto Kjær

Avdelingsleder
Ingeniør/ leder
Ingeniør
Oppsynsmann

5
6
7
8

Reidun Westergren
Bjørg Skisland
Linda Simonsen
Aagot Cecilie HeibergJacobsen
Sissel Cecilie Lind

5
6
7
8

Ådne Jenssen
Tom Løchen
Per Atle Perald
Pål Henden

Salgssjef
Salgssjef
Drosjesjåfør
Avdelingsleder

9

Magne Åsly

Sjåfør

9

Student, selvstendig
næringsdrivende

Kundebehandler

PS 42/16 Valg av meddommere til Kristiansand tingrett for perioden 01.01.17 31.12.20
Rådmannens forslag til vedtak:
Valgnemnda innstiller til kommunestyret;
Som meddommere til Kristiansand tingrett for perioden 01.01.2017 til 31.12.2020 velges følgende
24 kvinner og 24 menn:
Kvinner:
Menn:

Saksprotokoll i Valgnemnda - 08.03.2016
Behandling:
På vegne av FRP, fremmet Lunde (AP) følgende forslag til kandidater:
Lise Merethe Ekeland
Morten Holand
Torunn Daland, født 04.08.65
Lunde (AP)fremmet følgende forslag til kandidater:
Magne Åsly - sjåfør
Torill Åsly - sykepleier
Asle Jonas Holmen - prosjektleder
Kjetil Lunde - mekaniker
Irene Lunde
Kjær (SV)fremmet følgende forslag til kandidater:
Åse Melhus - sykepleier
Kleivset (KRF)fremmet følgende forslag til kandidater:
Erik Elshaug Sæther – Operasjonssykepleier
Michael Mæstad, 14.01.61
Anne Marit Suvatne Øvrebø, født 110963

Pettersen (V)fremmet følgende forslag til kandidater:
Ditlef Ueland, Malene Ueland
Løchen (H)fremmet følgende forslag til kandidater:
Thomas Frenzel
Jack Andersen
Hege Endresen
Reidun Høland Borøy
Laila Skulestad
Nina Løchen

Betzy Jensen
Monstad (MDG )fremmet følgende forslag til kandidater:
Trine Bredland Andersen, født 210477
Ingjerd Monstad, født 230184
Votering
Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Valgnemnda innstiller følgende til kommunestyret:
Som meddommere i Kristiansand Tingrett for perioden 01.01.17 – 31.12.20 innstiller Søgne
kommune følgende 24 kvinner og 24 menn:
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Navn
Anne Caroline Bakken
Grethe Jakobsen Alver
Gro Elise Prestvold
Marit Schaldemose
Siri Thorsland
Synnøve Tånevik
Torunn Kristiansen
Tove Eikeland
Zelijka Matic
Ada Elise Quale Nygård
Åse Melhus
Lise Merethe Ekeland
Torill Åsly
Malene Ueland
Hege Endresen
Reidun Høland Borøy
Anne Marit Suvatne Øvrebø
Torunn Daland
Laila Skulestad
Nina Løchen
Trine Bredland Andersen
Ingjerd Monstad

Betzy Jensen

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Navn
Erik Langeland
Håvard Severinsen
Jan Steinar Eikaas
Kjetil Karlsen
Kjetil Thortveit
Kurt Andersen
Morten E. Lohne
Rune Skeie
Thor Arnfinn Bjørnstøl
Vladimir Matic
Ole Kr. Kristiansen
Arve R. Ørjeng
Jan Frederik Haugland
Ole Dag Kittelsaa
Knut Kjørkleiv
Asle Jonas Holmen
Kjetil Lunde

Erik Elshaug Sæther
Ditlef Ueland
Morten Holand
Thomas Frenzel
Jack Andersen
Bjarne Bentsen Lieng

24

Irene Lunde

24

Ole Asbjørn Bergstøl

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.05.2016
Behandling:
Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Som meddommere i Kristiansand Tingrett for perioden 01.01.17 – 31.12.20 innstiller Søgne
kommune følgende 24 kvinner og 24 menn:
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Navn
Anne Caroline Bakken
Grethe Jakobsen Alver
Gro Elise Prestvold
Marit Schaldemose
Siri Thorsland
Synnøve Tånevik
Torunn Kristiansen
Tove Eikeland
Zelijka Matic
Ada Elise Quale Nygård
Åse Melhus
Lise Merethe Ekeland
Torill Åsly
Malene Ueland
Hege Endresen
Reidun Høland Borøy
Anne Marit Suvatne Øvrebø
Torunn Daland
Laila Skulestad
Nina Løchen
Trine Bredland Andersen
Ingjerd Monstad

Betzy Jensen
Irene Lunde

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Navn
Erik Langeland
Håvard Severinsen
Jan Steinar Eikaas
Kjetil Karlsen
Kjetil Thortveit
Kurt Andersen
Morten E. Lohne
Rune Skeie
Thor Arnfinn Bjørnstøl
Vladimir Matic
Ole Kr. Kristiansen
Arve R. Ørjeng
Jan Frederik Haugland
Ole Dag Kittelsaa
Knut Kjørkleiv
Asle Jonas Holmen
Kjetil Lunde

Erik Elshaug Sæther
Ditlef Ueland
Morten Holand
Thomas Frenzel
Jack Andersen
Bjarne Bentsen Lieng
Ole Asbjørn Bergstøl

PS 43/16 Valg av meddommere til Marnar jordskifterett
Rådmannens forslag til vedtak:
Valgnemnda innstiller til kommunestyret:
Som meddommer til Marnar jordskifte rett for perioden 01.01.2017 til 31.12.20 velges følgende 6
kvinner og 6 menn:

Kvinner:
Menn:

Saksprotokoll i Valgnemnda - 08.03.2016
Behandling:
Pettersen (V)fremmet følgende forslag til kandidater:
Gordon Øydna
Lieng (SP)fremmet følgende forslag til kandidater:
Kristian Eikaas Ukleberg - Entrepenør

Votering
Valgnemdas innstilling ble enstemmig vedtatt.
Innstilling:
Valgnemnda innstiller følgende til kommunestyret:
Som jordskiftemeddommere i Marnar Jordskifterett for perioden 01.01.17 – 31.12.20 innstiller
Søgne kommune følgende 6 kvinner og 6 menn:
Nr

Navn

Stilling

Nr

Navn

Stilling

1

Anne Gunn Eikaas

Fagarbeider og selvstendig
næringsdrivende

1

Erling Eidem

Bonde

2

2

Ole Kr. Kristiansen

Eiendomsmegler

3

Brit Mona Ertzeid
Opsahl
Edit Tønnessen

Gårdbruker

3

Ole Dag Kittelsaa

Pensjonist

4

Edith Leland

Uføretrygdet,
produksjonsgartnertekniker

4

Petter Hellum

Selger

5

Reidun Ertzeid

5

Gordon Øydna

6

Edith Charlotte
Andersson

6

Kristian Eikaas
Ukleberg

Selvstendig
næringsdrivende og
student

Entrepenør

Sakspro
tokoll i
Kommu
nestyret
26.05.20

16
Behandling:
Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Som jordskiftemeddommere i Marnar Jordskifterett for perioden 01.01.17 – 31.12.20 innstiller
Søgne kommune følgende 6 kvinner og 6 menn:
Nr

Navn

Stilling

Nr

Navn

Stilling

1

Anne Gunn Eikaas

Fagarbeider og selvstendig
næringsdrivende

1

Erling Eidem

Bonde

2

Brit Mona Ertzeid

2

Ole Kr. Kristiansen

Eiendomsmegler

3

Opsahl
Edit Tønnessen

4

Edith Leland

5

Reidun Ertzeid

6

Edith Charlotte
Andersson

Gårdbruker

3

Ole Dag Kittelsaa

Pensjonist

Uføretrygdet,
produksjonsgartnertekniker

4

Petter Hellum

Selger

5

Gordon Øydna

6

Kristian Eikaas
Ukleberg

Selvstendig
næringsdrivende og
student

Entrepenør

PS 44/16 Valg av medlemmer til fellesforliksråd for Søgne og Songdalen
kommune for perioden 01.01.17 - 31.12.20
Rådmannens forslag til vedtak:
Valgnemnda innstiller til kommunestyret:
Medlemmer og varamedlemmer i Søgne forliksråd for perioden 01.01.2017 til 31.12.2020
A:
Medlemmer:
1
2
B:
Varamedlem:
1

Saksprotokoll i Valgnemnda - 08.03.2016
Behandling:
Løchen (H )fremmet følgende forslag til kandidater:
Jack Andersen
KRF fremmet følgende forslag til kandidater:
Torfinn Kleivset
V fremmet følgende forslag til kandidater:
Tone Pettersemn
Votering
Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Valgnemnda innstiller følgende til kommunestyret:
Medlemmer og varamedlem til felles forliksråd for Søgne og Songdalen for perioden 01.01.17 – 31.12.20:

Verv
Medlem
Medlem

Navn
Torfinn Kleivset
Tone Pettersen

Stilling

Varamedlem Jack Andersen

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.05.2016
Behandling:
Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Verv
Medlem
Medlem
Varamedlem

Navn

Stilling

Torfinn Kleivset
Tone Pettersen
Jack Andersen

PS 45/16 Valg av skjønnsmenn for perioden 01.01.16 - 31.12.20
Rådmannens forslag til vedtak:
Valgnemnda innstiller til kommunestyret:
Som skjønnsmenn for perioden 01.01.2017 til 31.12.2020 innstiller Søgne kommunestyre følgende 8
personer:
Forslaget legges ut til offentlig ettersyn i 14 dager før kommunestyrets møte.

Saksprotokoll i Valgnemnda - 08.03.2016
Behandling:
Lieng (SP)fremmet følgende forslag til kandidater:
Alvar Johnsen Wattne – miljøterapeut
Bjarne Bentsen Lieng
Votering
Valgnemndas innstilling ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Valgnemnda innstiller følgende til kommunestyret:
Som skjønnsmenn for perioden 01.01.17 – 31.12.20 innstiller Søgne kommune følgende åtte
personer:
Nr
1
2

Navn
Anne Gunn Eikaas
Edit Tønnessen

Stilling
medhjelper i bokhandel, fagarbeider, bonde
Gårdbruker

3
4
5
6
7
8

Edith Leland
Erling Eidem
Tom Lohne
Tor Solvang
Bjarne Bentsen Lieng
Alvar Johnsen Wattne

Uføretrygdet/ produksjonsgartnertekniker
Bonde
Ingeniør
Ingeniør
Miljøterapeut

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.05.2016
Behandling:
Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8

Navn
Anne Gunn Eikaas
Edit Tønnessen
Edith Leland
Erling Eidem
Tom Lohne
Tor Solvang
Bjarne Bentsen Lieng
Alvar Johnsen Wattne

Stilling
medhjelper i bokhandel, fagarbeider, bonde
Gårdbruker
Uføretrygdet/ produksjonsgartnertekniker
Bonde
Ingeniør
Ingeniør
Miljøterapeut

