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Ved navneopprop var 26 av 27 medlemmer til stede inkludert møtende vararepresentanter. Bjarne
Bentsen Lieng (SP) tiltrådte møte først etter behandling av interpellasjon fra Knut Henriksen (AP).
Sakskartet datert 19.10.16 og omhandlet sak PS 74/16 – PS 78/16. Ingen merknader til sakskart eller
innkalling
I forkant av behandling av sak PS 74/16 ble Interpellasjoner besvart.
Interpellasjoner
Interpellasjon - Gangfelt Hølleveien - Knut Henriksen (AP):
Midlertidige strakstiltak for sikring av skolevei ved fotgjengerovergangen på Hølleveien ved
Tangveien. Nygård skole har vurdert denne fotgjengerovergangen så risikabel at det er uforsvarlig å
la 7.‐ klassinger stå skolepatrulje der. Overgangen er en del av skoleveien for elever helt ned til 1.
trinn. Foreldrerådets arbeidsutvalg FAU ved Nygård skole har siden 12. oktober som strakstiltak
opprettet en ordning slik at foreldre hjelper elevene ved kryssing i gangfeltet mellom kl 08:10 og
08:45. Dette er selvsagt et meget virkningsfullt tiltak som avhjelper en kritisk situasjon. Men
ordningen er basert på frivillighet er dermed en sårbar løsning. Jeg ønsker at kommunen skal følge
opp de ønsker som FAU Nygård skole har listet opp i sin anmodning til kommunen:
1. Gule blinklys monteres på varselskiltet for gangfelt
2. Gatebelysningen skiftes fra gult til hvitt lys ved gangfeltet
3. Det etableres hvite vaskebrett‐striper i hver retning foran gangfeltet, alternativt bygges
opphøyet gangfelt
4. Montering av nye bedre skilt for fotgjengerfelt
5. Etabler bedre venteplass for elever som skal krysse veien
6. Redusere fartsgrensen til 40 km/h rett før overgangen i begge kjøreretninger
7. Forlenge gatebelysning til min 08:45 i mørketiden
Hølleveien skal som kjent på sikt trafikksikres på en god måte. Men FAUs bekymring og innsats
viser at det er behov for strakstiltak.
‐ Det gjelder de mest sårbare trafikanter
‐ Vinter og mørke stor ved døren
‐ Det må handles nå.

Ordfører Hilde (AP) svarte:
Søgne kommune har utbedring av Hølleveien som første prioritet i innspill til handlingsprogram for
fylkesveger. Dette ble vedtatt i formannskapet 19.010.2016.
Hølleveien er den den mest trafikkerte fylkesveien i kommunen. Trafikktellinger gjennomført i 2015
viser at årsdøgntrafikken på Hølleveien ligger på over 10 000 biler. Strekningen har også stor
trafikk av myke trafikanter, blant annet av barn som skal til og fra Nygård skole.
Statens Vegvesen (SVV) har varslet oppstart av planarbeid for Hølleveien på strekningen fra
Tangvall til Stauslandsveien. I oppstartsvarselet er det beskrevet at formålet med planarbeidet er å
bedre trafikksikkerheten for gående og syklende på strekningen, samt legge til rette for gåing og
sykling. I dette planarbeidet skal en finne en helhetlig og god løsning for myke trafikanter på
strekningen fra Tangvall til Stauslandsveien.
I forkant av oppstarten av planarbeidet er det gjennomført en risikovurdering (HAZID) av
strekningen. I risikovurderingen er gangfeltet kommentert som dårlig belyst og med dårlig sikt, ved
at fotgjengere og syklister som kommer fra Tangveien er skjult av en hekk. I tillegg mangler det
landingsplass på østsiden. Dette gir fare for påkjørsel av fotgjengere og syklister og fare for
påkjørsel bakfra ved rask oppbremsing ved gangfeltet. Risikovurderingen samsvarer med
foreldreutvalgets innspill om behov for utbedring av gangfeltet.
Planarbeidet er i oppstartfasen og valg av løsninger er ikke avklart enda. Dette arbeidet tar
imidlertid noe tid. Det er behov for å bedre situasjonen i gangfeltet raskt, og jeg foreslår at
forespørselen sendes videre til SVV for vurdering av strakstiltak for gangfeltet. Vi kan ikke vente
med tiltak her til veien er ferdig regulert. Listen med forslag fra FAU inneholder så vidt jeg kan se,
billige og enkle tiltak som burde kunne la seg gjennomføre uten for store kostnader.
Forslag til vedtak:
FAU Nygård skoles forslag til strakstiltak oversendes Statens vegvesen for vurdering. Søgne
kommune ber SVV om å iverksette nødvendige strakstiltak for gangfeltet.
Oskar Lohne ba om at følgende protokollføres:
Gangfelt Hølleveien – Før evt tiltak ferdigstilles ber vi om at inngangen fra Tangveien ut i
Hølleveien vurderes stengt.
Votering
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 26 medlemmer til stede.
Interpellasjon om klimaprioriteringer i lokalpolitikken - Yngvar Monstad (MDG):
«Kjære ordfører,
på klimatoppmøtet i Paris ble verdens land enige om en historisk klimaavtale. Avtalen trer i kraft 4.
november 2016, og innebærer at global temperaturstigning skal holdes innenfor 2 °C, og aller helst
innenfor 1,5 °C. Togradersmålet er valgt fordi det er estimert til å gi oss en 50 prosent sjanse for
unngå katastrofale, ukontrollerte klimaendringer som vesentlig forringer eller ødelegger vårt
livsgrunnlag på jorda. Gjennom Paris-avtalen har Norge forpliktet seg til å kutte minst 40 prosent
av drivhusgassutslippene innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå.1 Det betyr at vi skal kutte 43
prosent av utslippene innen 14 år har gått.2
Tidligere har et samlet Storting, foruten FrP, vedtatt gjennom Klimaforliket at Norge innen 2020
skal "kutte […] utslippene av klimagasser tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990".3 Per
2016 har vi økt utslippene med over 2 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Løsningen ble en enda mer
ambisiøs avtale med enda høyere mål. Dersom det ikke satses for å oppfylle målene i Paris-avtalen,
vil det ikke være mulig å "reparere" forsømmelsen ved å øke omstillingstakten ytterligere i en
framtidig avtale. Dette er siste sjanse. Det er vi og våre kollegaer rundt omkring i verdens land som
må stå til ansvar for ettertiden for om denne trusselen ble møtt med riktig tyngde. Ifølge Nina

Jensen, generalsekretær i WWF, må "klimahensyn […] gjennomsyre enhver politisk beslutning som
fattes fremover"4, så også i Søgne.
Mitt spørsmål til ordføreren er derfor:
Hvordan vil ordføreren sikre Søgne kommunes progresjon mot et lavutslippssamfunn innen 14 år?
Forslag til vedtak:
Kommunestyret pålegger rådmannen å sikre at klimapåvirkning er en fast del av saksforberedelsen i
alle relevante politiske saker fram mot 2030.
Ordfører Astrid M. Hilde (AP) svarte:
En av vår tids største globale utfordringer er klima og miljøproblemene i verden. Norge har
forpliktet seg til å følge Parisavtalens ambisiøse mål om å kutte 40 % av Co2 utslippene innen 2030.
Jeg deler representanten fra Miljøpartiet De Grønne sitt syn på viktigheten av også lokale tiltak
dersom man skal klare å lykkes med nasjonale og over der igjen, globale mål om utslippskutt. Vi må
altså i flere enn en forstand HANDLE LOKALT og TENKE GLOBALT – Vi må starte med lokale
tiltak for å få til endringer globalt.
Miljøpartiet De Grønne tilhører styringsflertallet i denne kommunen og sammen med
samarbeidspartiene har vi bla blitt enige om en rekke tiltak på miljø og næringsutvikling for å
redusere utslipp. Noen tiltak er vedtatt og i ferd med å settes i verk, Det nevnes bla elbilladestasjon
og oppstart av revisjon av klima og miljøplanen mv.
Noen tiltak har vi satt i gang og jobbet mye med men ennå ikke landet: dette gjelder b la arbeidet
med at ny Søgne VGS skal bygges på mest mulig miljøvennlig måte og markedsføres som en
fremtidens miljøskole.
Videre har vi tiltak i avtalen som jeg håper vi snart kan få vedtatt utredet, f eks hvor vi skal legge et
plusshusboligfelt og en informasjonskampanje til hjemmene om hvordan redusere CO2 utslipp.
Som vi alle vet, er største utslippsfaktoren knyttet til transportsektoren. Betydningen av en god
bymiljøavtale er derfor viktig om vi skal få flere til å sykle, gå og ta buss. Samarbeidet opp i mot
AKT og stadig press for å få til et bedre lokalt busstilbud, må derfor fortsette med full tyngde.
Å sikre et bredt lokalt handelsalternativ til Sørlandsparken er viktig nettopp for å motvirke
unødvendig pendling. En bomring rundt sørlandsparken vil derfor gavne både miljøet og lokalt
næringsliv i Søgne.
Det er tatt initiativ til å utrede og etablere et lokalt grunder-næringslokale/ kontorfelleskap– jfr
tidligere interpellasjon i fra AP om dette. Det å skape og legge til rette for nye grønne næringer er
viktig og dette må vi jobbe videre med. Forhåpentligvis får vi mer fokus på grønne arbeidsplasser
etter at vi får på plass et næringsråd med støtte fra vedtatt opprettet næringskonsulent i
administrasjonen.
Når det gjelder forslaget til vedtak om at alle saker skal utredes i forhold til klimapåvirkning, mener
jeg at dette forslaget må modifiseres noe.
Det er i dag krav om klimavurderinger i store plansaker som er nokså grundige og inneholder bla
klimagassregnskap og store kompliserte beregningsmodeller. Dette kan ikke forventes utført for
mindre saker i samme utstrekning som for de store planene (eks på en grundig saksutredning er:
overordnet Arealplan for Kristiansandsregionen)

Jeg mener at graden av undersøkelser i administrasjonen må vurderes ifht hvilken type sak det
gjelder. Vi kan ikke pålegge administrasjonen for mye merarbeid i forbindelse med saksutredningen.
Men det er et poeng at det ikke alltid fremkommer hvilken påvirkning et tiltak eller et forslag til
vedtak vil ha på miljøet og klimagassutslipp. Jeg anerkjenner derfor behovet for noe mer
informasjon i saksfremstillingen som viser noe mer om tiltaket antas å genere MER klimagassutslipp
eller om tiltaket kan bety en mulig reduksjon av utslipp. Og jeg vil be administrasjonen vurdere om
dette kan være mulig å gjennomføre for flere saker og for flere saksområder.
Yngvar Monstad (MDG) trakk sitt forslag til vedtak og det ble dermed ikke votert over.
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Astrid Margrethe Hilde
ordfører

Camilla Erland Aarnes
rådgiver
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PS 74/16 Godkjenning av protokoll fra møte 22.09.16
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 22.09.16.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.10.2016
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 22.09.16.

PS 75/16 Referatsaker 27.10.16
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.10.2016
Behandling:
RS 9/16 tas under behandling av sak PS 84/16 Saksfremlegg - Høring om forhandlingsutvalgets utredning "En
ny region Agder?"

Vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

RS 9/16 Informasjon angående regionsforhandlingene - nettsiden er nå operativ
2016/2498
PS 76/16 Sak fra kontrollutvalget - Plan for selskapskontroll 2015-2019
Kontrollutvalget gir følgende innstilling til kommunestyret:
Plan for selskapskontroll 2015-2019 godkjennes med følgende prioriteringer i denne planperioden
(risiko- og vesentlighetsvurdering angitt i parentes). Prosjektene er ikke satt opp i prioritert rekkefølge:






Returkraft AS (H)
Avfall Sør AS m/datterselskap (H)
Songvaar Vekst AS (M)
Vest-Agder Museet IKS – mulig samarbeidsprosjekt med andre eierkommuner (M)
Varodd AS (etter avtale)

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer og omprioriteringer i
planen.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.10.2016
Behandling:
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Plan for selskapskontroll 2015-2019 godkjennes med følgende prioriteringer i denne planperioden
(risiko- og vesentlighetsvurdering angitt i parentes). Prosjektene er ikke satt opp i prioritert rekkefølge:






Returkraft AS (H)
Avfall Sør AS m/datterselskap (H)
Songvaar Vekst AS (M)
Vest-Agder Museet IKS – mulig samarbeidsprosjekt med andre eierkommuner (M)
Varodd AS (etter avtale)

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer og omprioriteringer i
planen.

PS 77/16 Vedtak om detaljregulering av Storholmen - Plan ID 201502
Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
1. Detaljregulering for Storholmen – Plan ID 201502 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 - 28.09.2016
Behandling:
Rådmannen endret i møtet innstillingen til å være: (endring i pkt. 1)
1. Detaljregulering for Storholmen – Plan ID 201502 vedtas, jf. Plan- og bygningsloven
§ 12-12 med følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:
2.4. nytt avsnitt:
For uthus i formålene «BUN5, BUN6 og BUN7» under høyspentlinja, skal det sendes egen
søknad til Agder Energi Nett AS, før byggetillatelse kan gis
4.1. endres til
Fareområdet «H370» omfatter høyspentlinje. Det tillates etablering av uthus som vist i
planen, i tråd med godkjenning gitt av Agder energi Nett AS.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som underinstans.
Repr. Henriksen (AP) fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens forslag:
Kommuneplanens bestemmelser om sjøboder legges inn i reguleringsbestemmelsene.

Repr. Monstad (MDG) ba om følgende protokolltilførsel:
MDG er, i tråd men Fylkesmannens syn, negative til ytterligere bebyggelse på holmen, herunder:
 Økning av areal på bebyggelse
 Etablering av ny fritidsbolig med tilhørende brygge
 Etablering av fire nye sjøboder
Ber om at det gjennomføres ulovlighetsoppfølging av brygger i planområdet, da disse er synlige i
sakspapirene.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
1. Rådmannens forslag til vedtak
2. Forslag fra AP
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 1 stemme (MDG).
Forslag fra AP falt med 5 mot 4 stemmer (AP, MDG, V).

Vedtak:
1. Detaljregulering for Storholmen – Plan ID 201502 vedtas, jf. Plan- og bygningsloven
§ 12-12 med følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:
2.4. nytt avsnitt:
For uthus i formålene «BUN5, BUN6 og BUN7» under høyspentlinja, skal det sendes
egen
søknad til Agder Energi Nett AS, før byggetillatelse kan gis
4.1. endres til
Fareområdet «H370» omfatter høyspentlinje. Det tillates etablering av uthus som vist i
planen, i tråd med godkjenning gitt av Agder energi Nett AS.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.10.2016
Behandling:
Til behandling forelå plan- og miljøutvalgets innstilling:
1. Detaljregulering for Storholmen – Plan ID 201502 vedtas, jf. Plan- og bygningsloven
§ 12-12 med følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:
2.4. nytt avsnitt:
For uthus i formålene «BUN5, BUN6 og BUN7» under høyspentlinja, skal det sendes egen
søknad til Agder Energi Nett AS, før byggetillatelse kan gis
4.1. endres til
Fareområdet «H370» omfatter høyspentlinje. Det tillates etablering av uthus som vist i
planen, i tråd med godkjenning gitt av Agder energi Nett AS.

2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.
Repr. Lunde (AP) fremmet følgende tilleggsforslag til plan- og miljøutvalgets innstilling:
Kommuneplanens bestemmelser om sjøboder legges inn i reguleringsbestemmelsene.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
3. Plan- og miljøutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
4. Tilleggsforslag fra AP falt med 15 mot 12 stemmer (SV, V,AP, MDG)

Vedtak:
1. Detaljregulering for Storholmen – Plan ID 201502 vedtas, jf. Plan- og bygningsloven
§ 12-12 med følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:
2.4. nytt avsnitt:
For uthus i formålene «BUN5, BUN6 og BUN7» under høyspentlinja, skal det sendes
egen
søknad til Agder Energi Nett AS, før byggetillatelse kan gis
4.1. endres til
Fareområdet «H370» omfatter høyspentlinje. Det tillates etablering av uthus som vist i
planen, i tråd med godkjenning gitt av Agder energi Nett AS.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.

PS 78/16 Publisering av opptak fra Tjenesteutvalget – Plan- og Miljøutvalget –
Formannskapet og Kommunestyret
Rådmannens forslag til vedtak:
På bakgrunn av at Søgne Kommune inngikk driftsavtale på «KommuneTV» med ny leverandør så
sent som i mai inneværende år, og at leverandøren har levert som avtalt med god service, velges det
ikke å legge «sendings- og lagringsløsning» ut på anbud nå.

Saksprotokoll i Formannskapet - 19.10.2016
Behandling:
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet følgende forslag:
 Opptakene lagres i tråd med saksutredningen (5 møter uten klipping, bokmerket etc)
 Publisering evalueres etter 1 år
Rådmannens forslag til vedtak med tillegg fra FRP enstemmig vedtatt.

Innstilling:




På bakgrunn av at Søgne Kommune inngikk driftsavtale på «KommuneTV» med ny leverandør
så sent som i mai inneværende år, og at leverandøren har levert som avtalt med god service,
velges det ikke å legge «sendings- og lagringsløsning» ut på anbud nå.
Opptakene lagres i tråd med saksutredningen (5 møter uten klipping, bokmerket etc)
Publisering evalueres etter 1 år

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.10.2016
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Rer. Stubstad (H) ba om at følgende protokollføres:
Administrasjonen bør se på tiltak som sikrer at kvaliteten på opptaket blir så god som mulig

Vedtak:




På bakgrunn av at Søgne Kommune inngikk driftsavtale på «KommuneTV» med ny leverandør
så sent som i mai inneværende år, og at leverandøren har levert som avtalt med god service,
velges det ikke å legge «sendings- og lagringsløsning» ut på anbud nå.
Opptakene lagres i tråd med saksutredningen (5 møter uten klipping, bokmerket etc)
Publisering evalueres etter 1 år

PS 79/16 Hovedplan vannforsyning 2012-2020 - revidert handlingsplan
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar revidert handlingsplan for perioden 2017-2021. Kostnadene dekkes
over vannforsyningsgebyrene etter selvkostprinsippet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 19.10.2016
Behandling:
Orientering ved enhetsleder for ingeniørvesenet, Paal Kristensen i forkant av behandlingen.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
1. Kommunestyret vedtar revidert handlingsplan for perioden 2017-2021. Kostnadene dekkes over
vannforsyningsgebyrene etter selvkostprinsippet.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.10.2016

Behandling:
Enhetsleder for ingeniørvesenet, Paal Kristensen og kommunalsjef Torkjell Tofte svarte på spørsmål i forkant
av behandling.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar revidert handlingsplan for perioden 2017-2021. Kostnadene dekkes
over vannforsyningsgebyrene etter selvkostprinsippet.

PS 80/16 Etablering av nytt reservevannverk for Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar å bygge reservevannverk på Heimernesan i Toftelandslier.
2. Det avsettes en ramme på 15.000.000,- til søknadsprosess, klausulering/kjøp av eiendom,
prosjektering og bygging.
3. Driftsbudsjettet konsekvens justeres i budsjettsak for vanngebyrene når anlegget står ferdig.

Saksprotokoll i Formannskapet - 19.10.2016
Behandling:
Orientering ved enhetsleder for ingeniørvesenet, Paal Kristensen i forkant av behandlingen.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Innstilling:
1. Kommunestyret vedtar å bygge reservevannverk på Heimernesan i Toftelandslier.
2. Det avsettes en ramme på 15.000.000,- til søknadsprosess, klausulering/kjøp av eiendom,
prosjektering og bygging.
3. Driftsbudsjettet konsekvens justeres i budsjettsak for vanngebyrene når anlegget står ferdig.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.10.2016
Behandling:
Enhetsleder for ingeniørvesenet, Paal Kristensen og kommunalsjef Torkjell Tofte svarte på spørsmål i forkant
av behandling.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar å bygge reservevannverk på Heimernesan i Toftelandslier.
2. Det avsettes en ramme på 15.000.000,- til søknadsprosess, klausulering/kjøp av eiendom,
prosjektering og bygging.
3. Driftsbudsjettet konsekvens justeres i budsjettsak for vanngebyrene når anlegget står
ferdig.

PS 81/16 Hovedplan avløp og vannmiljø 2013-2025 - statusrapport og revidert
handlingsplan
Rådmannens forslag til vedtak:
2. Formannskapet vedtar revidert handlingsplan for Hovedplan avløp og vannmiljø som vist i
vedlegg 3. Kostnadene dekkes over avløpsgebyrene etter selvkostprinsippet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 19.10.2016
Behandling:
Orientering ved enhetsleder for ingeniørvesenet, Paal Kristensen i forkant av behandlingen.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Innstilling:
1.

Kommunestyret vedtar revidert handlingsplan for Hovedplan avløp og vannmiljø som vist i
vedlegg 3. Kostnadene dekkes over avløpsgebyrene etter selvkostprinsippet.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.10.2016
Behandling:
Enhetsleder for ingeniørvesenet, Paal Kristensen og kommunalsjef Torkjell Tofte svarte på spørsmål i forkant
av behandling.
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
1. Kommunestyret vedtar revidert handlingsplan for Hovedplan avløp og vannmiljø som vist i
vedlegg 3. Kostnadene dekkes over avløpsgebyrene etter selvkostprinsippet.
Repr. Reisvoll (H) fremmet forslag:
Avløpsforskrift side 24-69
Søgne kommune er delt inn i 4 soner som setter krav til anlegg.
1. Kommunestyret ber administrasjonen oppdaterte sonekart og hvilke anlegg som kreves
2. Dette bør snarest harmoniseres med omkringliggende kommuner
Repr. Daland (FRP) fremmet forslag:
Rådmannen bes ved neste revidering av planen foreslå løsning for tømming av avløp fra fritidsbåter og
bobiler i tråd med forurensingsloven § 26 Avløpsplanen rettes m h t dette.
Repr. Stubstad (H) fremmet forslag:
Området Lastad –Ålo punkt 19 (Tiltak) fremskyndes til 2017
Votering
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Høyres forslag fremmet av repr. Reisvoll (H) enstemmig vedtatt
 FRP sitt forslag fremmet enstemmig vedtatt




Høyres forslag fremmet av repr. Stubstad (H) enstemmig vedtatt
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt:

Vedtak:
Kommunestyret vedtar revidert handlingsplan for Hovedplan avløp og vannmiljø som vist i vedlegg 3.
Kostnadene dekkes over avløpsgebyrene etter selvkostprinsippet.
Endringer vedtatt i kommunestyret 27.10.16
Avløpsforskrift side 24-69
Søgne kommune er delt inn i 4 soner som setter krav til anlegg.
 Kommunestyret ber administrasjonen oppdaterte sonekart og hvilke anlegg som kreves
 Dette bør snarest harmoniseres med omkringliggende kommuner
Rådmannen bes ved neste revidering av planen foreslå løsning for tømming av avløp fra fritidsbåter og
bobiler i tråd med forurensingsloven § 26 Avløpsplanen rettes m h t dette.
Området Lastad –Ålo punkt 19 (Tiltak) fremskyndes til 2017

PS 82/16 2. tertialrapport - Søgne kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
2. tertialrapport 2016 for Søgne kommune tas til orientering.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 26.09.2016
Behandling:
Eldrerådet har forståelse for at Enhet for institusjonstjenester har hatt merutgifter til beboere i
forbindelse med ombyggingsfasen.
Eldrerådet er bekymret for om bemanningsnormen på Søgne omsorgssenter er tilstrekkelig. Dette
gjelder særlig i forbindelse med utbygging og nyopprettede beboerplasser.
Eldrerådet er bekymret for i hvilken grad merutgifter i forbindelse med utvidet kapasitet på Søgne
omsorgssenter er tatt høyde for i budsjett i 2016.
Eldrerådet stiller spørsmål ved hvorvidt økt personalbelastning ved samhandlingsreformen er tatt
høyde for i budsjett for 2017.
Vedtak/innstilling:
2. tertialrapport 2016 for Søgne kommune tas til orientering.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 27.09.2016
Behandling:
2.tertialrapport 2016 viser at kommunen har god økonomi.

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne vil påpeke at kompetanseavdelingen på Nygård skole bør
prioriteres i det videre budsjettarbeidet. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne anbefaler at det
øremerkes midler til opprusting av kompetanseavdelingens lokaler på Nygård skole i budsjettet. Toalett/dusj
for de ansatte bør prioriteres. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne stiller spørsmål ved hvorvidt
bemanningsgraden er tilstrekkelig i forhold til antall brukere. Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
anbefaler at hvert barn får oppnevnt en egen primærkontakt.

Vedtak/innstilling:
2. tertialrapport 2016 for Søgne kommune tas til orientering.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 11.10.2016
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
2. tertialrapport 2016 for Søgne kommune tas til orientering.
Administrasjonsutvalget innstiller til Tjenesteutvalget.

Innstilling:
2. tertialrapport 2016 for Søgne kommune tas til orientering.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 12.10.2016
Behandling:
Økonomisjef Øverland besvarte spørsmål.
Repr. Lohne (H) viste til rapport for oppfølging av vedtak:
«Tjenesteutvalget vedtar å nedsette er arbeidsgruppe til å se mulighetene for å utvikle krigsfortet i NyHellesund til et krigshistorisk museum. […]»
Representanten etterlyser status. Kommunalsjef Wergeland orienterer i neste møte i Tjenesteutvalget.
Til behandling forelå Administrasjonsutvalgets innstilling.
Tjenesteutvalget innstiller enstemmig til formannskapet.

Innstilling:

2. tertialrapport 2016 for Søgne kommune tas til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 19.10.2016
Behandling:
Økonomisjef Ståle Øverland orienterte om saken i forkant av behandling.
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling:
2. tertialrapport 2016 for Søgne kommune tas til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.10.2016
Behandling:
Økonomisjef Ståle Øverland orienterte om saken i forkant av behandlingen.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
2. tertialrapport 2016 for Søgne kommune tas til orientering.

PS 83/16 Saksfremlegg - Høring - Effektivisering av geografiske driftsenheter,
tjenesteenheter og tjenestesteder - Agder politidistrikt
Formannskapets innstilling:
Forslag til redaksjonskomité for politireform.
 Tom Løchen (H)
 Ordfører Astrid Hilde (AP)
Komiteen vil ha ansvar for hvilke punkter som skal opp til avstemning

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.10.2016
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt:

Vedtak:
Forslag til redaksjonskomité for politireform.
•
Tom Løchen (H)
•
Ordfører Astrid Hilde (AP)
Komiteen vil ha ansvar for hvilke punkter som skal opp til avstemning.

PS 84/16 Saksfremlegg - Høring om forhandlingsutvalgets utredning "En ny
region Agder?"
Formannskapets innstilling:
Forslag til redaksjonskomité for regionreform. Komiteen vil ha ansvar for hvilke punkter som skal opp
til avstemning
 Ordfører Astrid Hilde (AP)
 Varaordfører Egel Terkelsen (FRP)
 Repr. Kleivset (KRF)

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.10.2016
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
Forslag til redaksjonskomité for regionreform. Komiteen vil ha ansvar for hvilke punkter som skal opp til
avstemning
 Ordfører Astrid Hilde (AP)
 Varaordfører Egel Terkelsen (FRP)
 Repr. Kleivset (KRF)
Da det ikke har vært mulig å få utsatt høringsfrist ble saken realitetsbehandlet i møtet, og formannskapets
innstilling ble dermed ikke votert over.
Repr. Henriksen (AP) fremmet forslag:
1. Søgne kommunestyre vedtar at man ønsker at fylkestinget skal se på mulighetene for å få til en større
region enn bare et samlet Agder og bør derfor starte forhandlinger med Rogaland, fortrinnsvis i et
samarbeid med Aust- Agder, så snart som mulig.
2. Søgne kommunestyre ber om at fylkestinget ikke vedtar en samarbeidsavtale som innebærer en
svekkelse av satsingen på Søgne videregående skole. Det må jobbes aktivt for en avtale som sikrer
Søgne videregående skole fremtidig drift og utvidelsesmuligheter.
Repr. Eikeland (FRP) fremmet forslag:
1. Søgne kommune mener en sammenslåing av agderfylkene er overmoden og bør gjennomføres så raskt
som mulig
2. Søgne kommune mener at en ny Agderregion bør starte samtaler med Rogaland med sikte på å utvide
regionen
3. Dersom det i desember viser seg at et vedtak om sammenslåing ikke er mulig, mener Søgne kommune
at Vest-Agder starter samtaler med Rogaland med tanke på en sammenslåing
Repr. Henriksen (AP) trakk punkt 1 i Arbeiderpartiets forslag,
Ordfører Hilde (AP) la frem fellesforslag fra samtlige partier:
1. Søgne kommune mener en sammenslåing av agderfylkene er overmoden og bør gjennomføres så raskt
som mulig
2. Søgne kommune mener at en ny Agderregion bør starte samtaler med Rogaland med sikte på å utvide
regionen
3. Dersom det i desember viser seg at et vedtak om sammenslåing ikke er mulig, mener Søgne kommune
at Vest-Agder starter samtaler med Rogaland med tanke på en sammenslåing
4. Søgne kommunestyre ber om at fylkestinget ikke vedtar en samarbeidsavtale som innebærer en
svekkelse av satsingen på Søgne videregående skole. Det må jobbes aktivt for en avtale som sikrer
Søgne videregående skole fremtidig drift og utvidelsesmuligheter.

Votering:
Fellesforslaget ble votert over punktvis. Alle punkter enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Søgne kommune mener en sammenslåing av agderfylkene er overmoden og bør gjennomføres
så raskt som mulig
2. Søgne kommune mener at en ny Agderregion bør starte samtaler med Rogaland med sikte på å
utvide regionen
3. Dersom det i desember viser seg at et vedtak om sammenslåing ikke er mulig, mener Søgne
kommune at Vest-Agder starter samtaler med Rogaland med tanke på en sammenslåing
4. Søgne kommunestyre ber om at fylkestinget ikke vedtar en samarbeidsavtale som innebærer en
svekkelse av satsingen på Søgne videregående skole. Det må jobbes aktivt for en avtale som
sikrer Søgne videregående skole fremtidig drift og utvidelsesmuligheter.

