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Rådmann
Kommunalsjef oppvekst
Rådgiver
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H
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Lensmann i Søgne og Songdalen, Terje Pedersen og prosjektleder Arne Sundvoll orienterte og svarte på
spørsmål om nærpolitireformen i forkant av møte i kommunestyret.
Møte i kommunestyret ble satt kl. 18.50. Sakskartet datert 19. august 2016 omhandlet sak PS 57/16 tom
PS 64/16. Sak 63/16 Valg av vararepresentanter og sak PS 64/16 Behandling av søknad om fritak for
politiske verv - Siren Nodeland ble ettersendt hhv 22. og 23. august 2016. Ingen øvrige merknader til
innkalling og sakskart. Møtet ble annonsert i Fædrelandsvennen 22. august 2016.
Endring i saksliste:
Sak PS 63/16 og PS 64/12 ble behandlet før sak PS 62/16 Prinsippvedtak for bompengefinansiering av
Bymiljøavtalen.
Jo Viljam Drivdal, prosjektleder for Bymiljøavtalen orienterte og svarte på spørsmål i forkant av
behandlingen av sak PS 62/16 Prinsippvedtak for bompengefinansiering av Bymiljøavtalen

Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.
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Ordfører

Camilla Erland Aarnes
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Valg av vararepresentanter til Eldrerådet
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22.08.16
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Behandling av søknad om fritak for politiske verv - Siren Nodeland

Ettersendt
23.08.16

PS 57/16 Godkjenning av protokoll fra møte 22.06.16
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte i kommunestyret 22.06.16.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.08.2016
Behandling:
Repr. Eikeland (FRP) bemerket at det var flere mangler i protokollen fra kommunestyret 22.06.16.
Ordfører Hilde (AP): Det kan se ut som det er en feil versjon av protokollen som ligger ved saken.
Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 22.06.16 utsettes derfor til neste møte.

Vedtak:
Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 22.06.16 utsettes til neste møte.

PS 58/16 Referatsaker 25.08.16
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte i kommunestyret 22.06.16.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.08.2016
Behandling:
Ingen referatsaker til behandling.

PS 59/16 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
Nr
1
2
3
1
2
3

Verv

Navn

Kommune

Leder

Arne Bjørn Mikalsen (fung.leder)
Tone Pettersen
Torfinn Kleivset (ny)
Tore Smeplass
Synnøve Dybesland (ny)
Jack Andersen (ny)

Songdalen
Søgne
Søgne
Songdalen
Songdalen
Søgne

Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Saksprotokoll i Valgnemnda - 24.06.2016
Behandling:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Valgnemnda innstiller til kommunestyret:
Medlemmer og varamedlemmer i Søgne forliksråd for perioden 01.01.2017 til 31.12.2020
Nr
1
2
3
1
2
3

Verv

Navn

Kommune

Leder

Arne Bjørn Mikalsen (fung.leder)
Tone Pettersen
Torfinn Kleivset (ny)
Tore Smeplass
Synnøve Dybesland (ny)
Jack Andersen (ny)

Songdalen
Søgne
Søgne
Songdalen
Songdalen
Søgne

Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.08.2016
Behandling:
Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Medlemmer og varamedlemmer i Søgne forliksråd for perioden 01.01.2017 til 31.12.2020
Nr
1
2
3
1
2
3

Verv

Navn

Kommune

Leder

Arne Bjørn Mikalsen (fung.leder)
Tone Pettersen
Torfinn Kleivset (ny)
Tore Smeplass
Synnøve Dybesland (ny)
Jack Andersen (ny)

Songdalen
Søgne
Søgne
Songdalen
Songdalen
Søgne

Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

PS 60/16 Suppleringsvalg - valg av meddommere til Kristiansand tingrett for
perioden 01.01.17 - 31.12.20
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret gjør følgende suppleringsvalg til Kristiansand tingrett:
Menn:
1.
2.
3.

Saksprotokoll i Valgnemnda - 24.08.2016
Behandling:
FRP fremmet følgende kandidater til vervet som meddommere til Kristiansand tingrett:
1. Tor Larsen, født 1964, rørlegger
2. Magne Charles Nilsen, født 1961,

arbeidsleder

AP fremmet følgende kandidat:

Knut Henriksen, f. 1947, selvstendig næringsdrivende
Forslagene ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Kommunestyret velger følgende kandidater som meddommere til Kristiansand tingrett:




Tor Larsen, født 1964, rørlegger
Magne Charles Nilsen, født 1961, arbeidsleder
Knut Henriksen, f. 1947, selvstendig næringsdrivende

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.08.2016
Behandling:
Til behandling forelå valgnemndas innstilling:
Kommunestyret velger følgende kandidater som meddommere til Kristiansand tingrett:




Tor Larsen, født 1964, rørlegger
Magne Charles Nilsen, født 1961, arbeidsleder
Knut Henriksen, f. 1947, selvstendig næringsdrivende

Repr. Daland (FRP) fremmet følgende forslag:
Tore Larsen erstattes med Tom Jørgensen, født 1979, barne- og ungdomsarbeider

Votering:
Valgnemndas innstilling med FRP sin endring enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret velger følgende kandidater som meddommere til Kristiansand tingrett:




Tom Jørgensen, født 1979, barne- og ungdomsarbeider
Magne Charles Nilsen, født 1961, arbeidsleder
Knut Henriksen, f. 1947, selvstendig næringsdrivende

PS 61/16 Suppleringsvalg - råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
valgperioden 2015 - 2019
Rådmannens forslag til vedtak:
Valgnemnda innstiller Marianne Schill Reinsnes (FFO) som fast brukerrepresentant til Råd for
mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Saksprotokoll i Valgnemnda - 24.08.2016
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Marianne Schill Reinsnes (FFO) velges som fast brukerrepresentant til Råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.08.2016
Behandling:
Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Marianne Schill Reinsnes (FFO) velges som fast brukerrepresentant til Råd for mennesker med nedsatt
funksjonsevne.

PS 62/16 Prinsippvedtak for bompengefinansiering av Bymiljøavtalen
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Søgne kommune slutter seg til at det for en fremtidig Bymiljøavtale etableres et bomsystem i
Kristiansandsregionen basert på følgende:
a) 13 bompunkter i tråd med vedlagte kart (det kan bli aktuelt for Styringsgruppen å foreta
korrigeringer).
b) En økning av dagens satser på 50 %.
c) Fortsatt tidsdifferensierte satser.
d) Fortsatt timesregel.
e) Rabatt – 20 % for lette kjøretøy.
f) Månedstak på 60 passeringer.
g) Hvis Stortinget åpner for miljødifferensierte bomsatser ønskes dette vurdert ved første
reforhandling av avtalen.
2. Kommunene og fylkeskommunene vil tilbakeføre mva-kompensasjon til finansiering av
porteføljen.
3. Søgne kommune slutter seg til at det startes forhandlinger basert på de forutsetninger som fremgår
av saken. Fremforhandlet avtale skal endelig politisk behandles i alle kommuner og begge
fylkeskommunene.
4. Forhandlingene forestås av det oppnevnte forhandlingsutvalget.
5. Porteføljeforslagene er dynamiske og vil endres etter hvert som avklaringene kommer på plass:
bominntekter, statlig bidrag, samt normal porteføljestyring hvor tiltak kan omprioriteres.
6. ATP utvalget skal fungere som rådgivende organ for forhandlingsutvalget

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.08.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
1. Søgne kommune slutter seg til at det for en fremtidig Bymiljøavtale etableres et bomsystem i
Kristiansandsregionen basert på følgende:
a) 13 bompunkter i tråd med vedlagte kart (det kan bli aktuelt for Styringsgruppen å foreta
korrigeringer).
b) En økning av dagens satser på 50 %.
c) Fortsatt tidsdifferensierte satser.
d) Fortsatt timesregel.

e) Rabatt – 20 % for lette kjøretøy.
f) Månedstak på 60 passeringer.
g) Hvis Stortinget åpner for miljødifferensierte bomsatser ønskes dette vurdert ved første reforhandling
av avtalen.
2. Kommunene og fylkeskommunene vil tilbakeføre mva-kompensasjon til finansiering av porteføljen.
3. Søgne kommune slutter seg til at det startes forhandlinger basert på de forutsetninger som fremgår av
saken. Fremforhandlet avtale skal endelig politisk behandles i alle kommuner og begge fylkeskommunene.
4. Forhandlingene forestås av det oppnevnte forhandlingsutvalget.
5. Porteføljeforslagene er dynamiske og vil endres etter hvert som avklaringene kommer på plass:
bominntekter, statlig bidrag, samt normal porteføljestyring hvor tiltak kan omprioriteres.
6. ATP utvalget skal fungere som rådgivende organ for forhandlingsutvalget
Repr. Daland (FRP) fremmet forslag:
1. Søgne kommune slutter seg til at det for en fremtidig Bymiljøavtale viderefører et bomsystem i
Kristiansandsregionen basert på følgende:
a) Ingen nye bompunkter
b) Ingen økning av satsene
c) Ingen tidsdifferensierte satser. Det utarbeides andre tiltak som vil bidra til å redusere
trafikkmengden inn og ut av Kristiansand
d) Fortsatt timesregel.
e) Rabatt – 20 % for lette og tunge kjøretøy
f) Månedstak på 60 passeringer.
g) Hvis Stortinget åpner for miljødifferensierte bomsatser skal dette vurderes underveis i
avtaleperioden.
h) (nytt punkt) Eventuelle merinntekter av nye bompunkter skal benyttes til reduksjon av de totale
bomsatsene
i) (nytt punkt) Bominntekter skal ikke bidra til å finansiere drift av kollektivtransporten.
J (nytt punkt) Det anmodes om å igangsette et arbeid for å få ned kostnadene samt prioritere ut
prosjekter som fremkommer av forslag til portefølje.
2. Kommunene og fylkeskommunene vil tilbakeføre mva-kompensasjon til finansiering av porteføljen.
3. a) Det gjøres et forsøk på å fremforhandle en avtale som måles på utslipp, ikke trafikkmengde
b) Fremforhandlet avtale skal endelig politisk behandles i alle kommuner og begge fylkeskommunene.
4. Forhandlingene forestås av det oppnevnte forhandlingsutvalget.
5. Porteføljeforslagene er dynamiske og vil endres etter hvert som avklaringene kommer på plass:
bominntekter, statlig bidrag, samt normal porteføljestyring hvor tiltak kan omprioriteres.
6.

ATP utvalget skal fungere som rådgivende organ for forhandlingsutvalget

Repr. Andersen (H) fremmet forslag:
Som rådmannens med følgende endringer:
Punkt 1:
punkt b) ingen økning
punkt e) 40 passeringer pr mnd
punkt f) 25% rabatt for alle kjøretøyer

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:



FRP sitt forslag falt med 1 (FRP) mot 8 stemmer
Rådmannens forslag til vedtak satt opp mot Høyres forslag til vedtak. Rådmannens forslag vedtatt
med 6 (AP, V, KRF, SV) mot 3 (H, FRP) stemmer.

Innstilling:
1. Søgne kommune slutter seg til at det for en fremtidig Bymiljøavtale etableres et bomsystem i
Kristiansandsregionen basert på følgende:
a) 13 bompunkter i tråd med vedlagte kart (det kan bli aktuelt for Styringsgruppen å foreta
korrigeringer).
b) En økning av dagens satser på 50 %.
c) Fortsatt tidsdifferensierte satser.
d) Fortsatt timesregel.
e) Rabatt – 20 % for lette kjøretøy.
f) Månedstak på 60 passeringer.
g) Hvis Stortinget åpner for miljødifferensierte bomsatser ønskes dette vurdert ved første reforhandling
av avtalen.
2. Kommunene og fylkeskommunene vil tilbakeføre mva-kompensasjon til finansiering av porteføljen.
3. Søgne kommune slutter seg til at det startes forhandlinger basert på de forutsetninger som fremgår av
saken. Fremforhandlet avtale skal endelig politisk behandles i alle kommuner og begge fylkeskommunene.
4. Forhandlingene forestås av det oppnevnte forhandlingsutvalget.
5. Porteføljeforslagene er dynamiske og vil endres etter hvert som avklaringene kommer på plass:
bominntekter, statlig bidrag, samt normal porteføljestyring hvor tiltak kan omprioriteres.
6. ATP utvalget skal fungere som rådgivende organ for forhandlingsutvalget

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.08.2016
Behandling:
Jo Viljam Drivdal, prosjektleder for Bymiljøavtalen orienterte i forkant av behandlingen.
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
1. Søgne kommune slutter seg til at det for en fremtidig Bymiljøavtale etableres et bomsystem i
Kristiansandsregionen basert på følgende:
a) 13 bompunkter i tråd med vedlagte kart (det kan bli aktuelt for Styringsgruppen å foreta
korrigeringer).
b) En økning av dagens satser på 50 %.
c) Fortsatt tidsdifferensierte satser.
d) Fortsatt timesregel.
e) Rabatt – 20 % for lette kjøretøy.
f) Månedstak på 60 passeringer.
g) Hvis Stortinget åpner for miljødifferensierte bomsatser ønskes dette vurdert ved første reforhandling
av avtalen.
2. Kommunene og fylkeskommunene vil tilbakeføre mva-kompensasjon til finansiering av porteføljen.
3. Søgne kommune slutter seg til at det startes forhandlinger basert på de forutsetninger som fremgår av
saken. Fremforhandlet avtale skal endelig politisk behandles i alle kommuner og begge fylkeskommunene.
4. Forhandlingene forestås av det oppnevnte forhandlingsutvalget.
5. Porteføljeforslagene er dynamiske og vil endres etter hvert som avklaringene kommer på plass:
bominntekter, statlig bidrag, samt normal porteføljestyring hvor tiltak kan omprioriteres.
6. ATP utvalget skal fungere som rådgivende organ for forhandlingsutvalget
Repr. Eikeland (FRP) fremmet forslag:

7. Søgne kommune slutter seg til at det for en fremtidig Bymiljøavtale viderefører et bomsystem i
Kristiansandsregionen basert på følgende:
a) Ingen nye bompunkter
b) Ingen økning av satsene
c) Ingen tidsdifferensierte satser. Det utarbeides andre tiltak som vil bidra til å redusere
trafikkmengden inn og ut av Kristiansand
d) Fortsatt timesregel.
e) Rabatt – 20 % for lette og tunge kjøretøy
f) Månedstak på 60 passeringer.
g) Hvis Stortinget åpner for miljødifferensierte bomsatser skal dette vurderes underveis i
avtaleperioden.
h) (nytt punkt) Eventuelle merinntekter av nye bompunkter skal benyttes til reduksjon av de totale
bomsatsene
i) (nytt punkt) Bominntekter skal ikke bidra til å finansiere drift av kollektivtransporten.
J (nytt punkt) Det anmodes om å igangsette et arbeid for å få ned kostnadene samt prioritere ut
prosjekter som fremkommer av forslag til portefølje.
8. Kommunene og fylkeskommunene vil tilbakeføre mva-kompensasjon til finansiering av porteføljen.
9. a) Det gjøres et forsøk på å fremforhandle en avtale som måles på utslipp, ikke trafikkmengde
b) Fremforhandlet avtale skal endelig politisk behandles i alle kommuner og begge fylkeskommunene.
10. Forhandlingene forestås av det oppnevnte forhandlingsutvalget.
11. Porteføljeforslagene er dynamiske og vil endres etter hvert som avklaringene kommer på plass:
bominntekter, statlig bidrag, samt normal porteføljestyring hvor tiltak kan omprioriteres.
12. ATP utvalget skal fungere som rådgivende organ for forhandlingsutvalget
Repr. Andersen (H) fremmet forslag:
Som rådmannens med følgende endringer innbakt i punkt 1:
Punkt 1:
punkt b) ingen økning av dagens satser
punkt e) 40 passeringer pr mnd
punkt f) 25% rabatt også for tunge kjøretøy
I tillegg ønskes det å prioritere opp ringveien rundt Kristiansand
Repr. Eikeland (FRP) fremmet forslag om punktvis avstemming.

Votering:
Det ble først votert over stemmemåte:


FRP sitt forslag om punktvis avstemming ble satt opp mot stemmemåten i formannskapet. FRP sitt
forslag falt med 10 (FRP, H(3-Løchen, Lohne, Reisvoll), SP, KRF (1-Jenssen)) mot 17 stemmer.

Deretter ble det votert i følgende rekkefølge:
 FRP sitt forslag falt med 7 (FRP, KRF (1-Jenssen), SP) mot 20 stemmer.
 Formannskapets innstilling satt opp mot Høyres forslag til vedtak. Formannskapets innstilling vedtatt
med 16 (AP, V, KRF(2-Sæther, Elle), MGD, SV, H- (2 Strandvik og Stubstad) mot 11 (H (4- Løchen,
Andersen, Lohne, Reisvoll), FRP, KRF (1-Jenssen), SP) stemmer.
FRP ba om at følgende ble protokollført:
FRP beklager på grunn av avstemningsmåten, at enkelte representanter kan ha blitt nødt til å stemme mot
forslag de muligens kan være for.

Vedtak:
1. Søgne kommune slutter seg til at det for en fremtidig Bymiljøavtale etableres et bomsystem i
Kristiansandsregionen basert på følgende:
a) 13 bompunkter i tråd med vedlagte kart (det kan bli aktuelt for Styringsgruppen å foreta
korrigeringer).
b) En økning av dagens satser på 50 %.
c) Fortsatt tidsdifferensierte satser.
d) Fortsatt timesregel.
e) Rabatt – 20 % for lette kjøretøy.
f) Månedstak på 60 passeringer.
g) Hvis Stortinget åpner for miljødifferensierte bomsatser ønskes dette vurdert ved første reforhandling
av avtalen.
2. Kommunene og fylkeskommunene vil tilbakeføre mva-kompensasjon til finansiering av porteføljen.
3. Søgne kommune slutter seg til at det startes forhandlinger basert på de forutsetninger som fremgår av
saken. Fremforhandlet avtale skal endelig politisk behandles i alle kommuner og begge fylkeskommunene.
4. Forhandlingene forestås av det oppnevnte forhandlingsutvalget.
5. Porteføljeforslagene er dynamiske og vil endres etter hvert som avklaringene kommer på plass:
bominntekter, statlig bidrag, samt normal porteføljestyring hvor tiltak kan omprioriteres.
6. ATP utvalget skal fungere som rådgivende organ for forhandlingsutvalget

PS 63/16 Valg av vararepresentanter til Eldrerådet
Rådmannens forslag til vedtak:
Følgende varamedlemmer innstilles i nummerert rekkefølge til kommunestyret:
1. John Schaldemose
2. Ilse Sørensen

Saksprotokoll i Valgnemnda - 24.08.2016
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Varamedlemmer til Eldrerådet velges i nummerert rekkefølge:
1. John Schaldemose
2. Ilse Sørensen

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.08.2016
Behandling:
Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Varamedlemmer til Eldrerådet velges i nummerert rekkefølge:
1. John Schaldemose
2. Ilse Sørensen

PS 64/16 Behandling av søknad om fritak for politiske verv - Siren Nodeland
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret fritar Siren Nodeland fra sitt verv som 8. vararepresentant til kommunestyret
fra og med 20.07.16 og ut valgperioden 2015-2019, pga flytting til annen kommune.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 25.08.2016
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kommunestyret fritar Siren Nodeland fra sitt verv som 8. vararepresentant til kommunestyret fra
og med 20.07.16 og ut valgperioden 2015-2019, pga flytting til annen kommune.

