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Navn
Roy Fardal
Charlotte Hansen Søyland
Solveig Kjelland Larsen
Astrid Margrethe Hilde
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Medlem
Medlem
Medlem
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Representerer
H
FRP
AP
AP
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Varamedlemmer som møtte:
Navn
Kristin Soltveit Upsal
Harald Rafoss
Tom Jørgensen
Trond Reitan

Møtte for
Astrid Margrethe Hilde
Solveig Kjelland Larsen
Charlotte Hansen Søyland
Roy Fardal

Representerer
AP
AP
FRP
H

Peder Johan Pedersen
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Kim Høyer Holum
Torkjell Tofte
Jon Wergeland
Svein Resset
Ståle Øverland
Camilla Erland Aarnes

Per Kjær

SV

Stilling
Rådmann (unntatt lukket møte - RS 3/17)
Kommunalsjef teknisk
Kommunalsjef oppvekst (unntatt lukket møte - RS 3/17)
Kommunalsjef helse og omsorg (unntatt lukket møte - RS
3/17)
Økonomisjef (PS 1/17 og PS 3/17)
Rådgiver

Av 27 representanter var 27 til stede inkludert møtende vararepresentanter. Heidi Johansen (AP)
deltok ikke i behandlingen av sak PS1/17 og PS 3/17.
Sakskartet datert 17. januar 2017omfattet sak PS 1/17-PS 7/17. Sak 7/ 17 Valg av varamedlem til 17.
mai- komiteen ettersendt 20.01.17. RS 2/17 Saksprotokoll KU-SØG 24012017 Sak 4-17 Status i
prosessen med å bedre samarbeidsforholdene i Søgne kommune og RS 3/17Saksprotokoll KU-SØG
24012017 Sak 9-17 Referatsaker 24.01 ettersendt 26.01.17. Førøvrig ingen merknader til innkalling
eller sakskart. Møtet ble annonsert i Fædrelandsvennen 21.01.17. Fung. ordfører Egel Terkelsen
(FRP) ledet møtet i ordfører Astrid Hilde (AP) sitt fravær.
Endringer i rekkefølgene for behandling av saker
Sak «PS 3/17 Endring av reglement for finans- og gjeldsforvaltning» behandlet før «PS 2/17
Referatsaker 26.01.17»
I forbindelse med sak «PS 3/17 Endring av reglement for finans- og gjeldsforvaltning» orienterte
kommunens finansrådgiver Ernst Hagen fra Gabler Investment Consulting om kommunens
finansforvaltning
RS 3/17 Saksprotokoll KU-SØG 24012017 Sak 9-17 Referatsaker 24.01 2012/910
Møtet vedtatt lukket etter Kommuneloven § 31. Møteoffentlighet 3. Et folkevalgt organ skal vedta å
lukke et møte når det skal behandle en sak som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold jfr. Fv.l.
§13, under kommunens advokat Kristoffer Koch sin redegjørelse hvorvidt saken kan anses som en
varslingssak eller ikke.
Rådmann Kim Høyer Holum erklært inhabil til å behandle saken etter forvaltningsloven § 6.
(habilitetskrav). En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse
eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak a) når han selv er part i saken. Rådmannen forlot
møtet. Kommunalsjef Torkjell Tofte tiltrådte.
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Egel Terkelsen
fung. ordfører

Camilla Erland Aarnes
rådgiver

Saksnr

Innhold

PS 1/17

Godkjenning av protokoll fra kommunestyret 15.12.16

PS 2/17

Referatsaker 26. januar 2017

RS 1/17

Melding om vedtak sak 39/16, Møte- og arbeidsplan for 2017

RS 2/17

Saksprotokoll KU-SØG 24012017 Sak 4-17 Status i prosessen med å
bedre samarbeidsforholdene i Søgne kommune

Ettersendt
26.01.17

RS 3/17

Saksprotokoll KU-SØG 24012017 Sak 9-17 Referatsaker 24.01

Ettersendt
26.01.17

PS 3/17

Endring av reglement for finans- og gjeldsforvaltning

PS 4/17

Saksfremlegg - Melding om vedtak sak 38/16, Overordnet analyse og
plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019

PS 5/17

Vedtak om detaljregulering av Høllen - Plan ID 201503, GB 23/719 m.
fl

PS 6/17

Lokal forskrift om åpningstider for serveringssteder i Søgne

PS 7/17

Valg av varamedlem til 17. mai- komiteen

PS 1/17 Godkjenning av protokoll fra kommunestyret 15.12.16
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 15.12.16.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.01.2017
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 15.12.16.

PS 2/17 Referatsaker 26.01.2017
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.01.2017
Behandling:
Referatsakene ble behandlet i følgende rekkefølge
RS 3/17 Saksprotokoll KU-SØG 24012017 Sak 9-17 Referatsaker 24.01 2012/910

Ettersendt
20.01.17

Møtet vedtatt lukket etter Kommuneloven § 31. Møteoffentlighet 3. Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et
møte når det skal behandle en sak som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold jfr. Fv.l. §13, under
kommunens advokat Kristoffer Koch sin redegjørelse hvorvidt saken kan anses som en varslingssak eller
ikke.
Før advokatens redegjørelse orienterte rådmann Kim Høyer Holum at han i formannskapet 20.01.17 erklærte
seg inhabil og et enstemmig formannskap var enig i habilitetsvurderingen. Rådmannen erklærte seg også
inhabil for kommunestyret. Et enstemmig kommunestyre vurdert rådmannen inhabil til å behandle saken etter
forvaltningsloven § 6. (habilitetskrav). En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en
avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak a) når han selv er part i saken. Rådmannen forlot
møtet. Kommunalsjef Torkjell Tofte tiltrådte.
Morten Gahrsen, oppdragsansvarlig revisor for Søgne og Songdalen og forvaltningsrevisor Maren Stapnes fra
Agder Kommunerevisjon IKS var til stede i lukket møte.
Møtet åpnet.
Repr. Berge (V) fremmet forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vil ha en undersøkelse av varslingssaken. Denne utføres av en nøytral juridisk
rådgiver
2. Et utvalg bestående av Aslaug Bakke, Egel Terkelsen og Tom Løchen velger juridisk hjelp til arbeidet
3. Kommunestyret, formannskapet og kontrollutvalget holdes løpende orientert om fremdriften
Votering
Venstre sitt forslag vedtatt med 26 mot 1 stemme (SP)
Vedtak RS 3/17
1. Kommunestyret vil ha en undersøkelse av varslingssaken. Denne utføres av en nøytral juridisk
rådgiver
2. Et utvalg bestående av Aslaug Bakke, Egel Terkelsen og Tom Løchen velger juridisk hjelp til arbeidet
3. Kommunestyret, formannskapet og kontrollutvalget holdes løpende orientert om fremdriften

RS 1/17 Melding om vedtak sak 39/16, Møte- og arbeidsplan for 2017 2012/910
RS 2/17 Saksprotokoll KU-SØG 24012017 Sak 4-17 Status i prosessen med å bedre
samarbeidsforholdene i Søgne kommune 2012/910

Vedtak:
Kommunestyret tar RS 1/17 Melding om vedtak sak 39/16, Møte- og arbeidsplan for 2017 2012/910 og
RS 2/17 Saksprotokoll KU-SØG 24012017 Sak 4-17 Status i prosessen med å bedre
samarbeidsforholdene i Søgne kommune 2012/910 til orientering

RS 1/17 Melding om vedtak sak 39/16, Møte- og arbeidsplan for 2017 2012/910
RS 2/17 Saksprotokoll KU-SØG 24012017 Sak 4-17 Status i prosessen med å
bedre samarbeidsforholdene i Søgne kommune 2012/910
RS 3/17 Saksprotokoll KU-SØG 24012017 Sak 9-17 Referatsaker 24.01 2012/910
PS 3/17 Endring av reglement for finans- og gjeldsforvaltning

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar reglement for finans- og gjeldsforvaltning i tråd med vedlagte forslag.

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.01.2017
Behandling:
Økonomisjef Ståle Øverland var til stede under behandlingen av saken og svarte på spørsmål fra medlemmene
i formannskapet.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar reglement for finans- og gjeldsforvaltning i tråd med vedlagte forslag.
Repr. Monstad (MDG) fremmet protokolltilførsel, som følger saken til kommunestyret:
Under Etikk 4. avsnitt:
Ordlyden i siste setning endres til til:
«De etiske retningslinjene som til enhver tid er gjeldende for SPU skal følges.»
I tillegg fremmer vi følgende tilføyelser, som vi ønsker stemt over individuelt:
 Søgne kommune investerer ikke i selskaper som selger våpen til bruk i krigssituasjon.
 Søgne kommune investerer ikke i selskaper som får mer enn 30% av inntekten sin fra kull, olje eller
naturgass.
 Søgne kommune søker å prioritere investeringer i selskaper som har en grønn profil, i
tråd med FNs PRI Climate Change Strategy Project.
 Søgne kommunes investerer ikke i verdipapirer utstedt eller garantert av følgende stater:
o Stater på SPUs ekskluderingsliste. Dette gjelder land med et stort omfang av internasjonale
sanksjoner mot seg og som Norge har sluttet opp om.
o Stater som omfattes av FNs Sikkerhetsråds våpenembargo. Disse landene er det forbudt å å
eksportere våpen til på grunn av omfattende brudd på menneskerettigheter eller internasjonal
lov.
o Stater som omfattes av FN- eller EU-sanksjoner relatert til finansielle transaksjoner og
handel, samt land hvor myndighetspersoner er under finansielle sanksjoner fra FN eller EU.
Slike sanksjoner er alvorlige indikasjoner på finansielt mislighold.
o Stater som ikke tilfredsstiller minimumskrav til åpenhet ved utstedelse av statsobligasjoner.
Minimumskrav til åpenhet er at utstederlandet har fulgt nasjonale lover ved utstedelse av
statsobligasjoner, og at nasjonalforsamlingen og sivilsamfunnet har innsyn i budsjett og
regnskap.
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Kommunestyret vedtar reglement for finans- og gjeldsforvaltning i tråd med vedlagte forslag.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.01.2017
Behandling:
Ingen vara møtte for repr. Johansen (AP) og 26 representanter var til stede under behandlingen av saken.
Kommunens finansrådgiver Ernst Hagen fra Gabler Investment Consulting orienterte og svarte på spørsmål
knyttet til kommunens finansforvaltning før behandling av saken.

Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar reglement for finans- og gjeldsforvaltning i tråd med vedlagte forslag.
Repr. Peder Johan Pedersen (SV) fremmet tilleggsforslag:
«De etiske retningslinjene som til enhver tid er gjeldende for SPU bør følges.»
Votering
Det ble votert i følgende
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt
SV sitt tilleggsforslag falt med 2 (SV, MDG) mot 24 stemmer

Vedtak:
Kommunestyret vedtar reglement for finans- og gjeldsforvaltning i tråd med vedlagte forslag.

PS 4/17 Saksfremlegg - Melding om vedtak sak 38/16, Overordnet analyse og
plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019
Kontrollutvalgets innstilling:
Overordnet analyse av Søgne kommune tas til orientering.
Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 godkjennes slik den foreligger med følgende
prosjekter med aktuelle tema for forvaltningsrevisjon:
Overordnet
Arkivhåndtering (vesentlighet M/H)
Praktisering av offentlighetsloven (Vesentlighet M/H)
Arbeidskraft (Vesentlighet M)

Helse- og omsorgssektoren
Sørge for tjenester iht. helse- og omsorgstjenesteloven og gjeldende forskrifter (vesentlighet H)
Helhetlige og koordinerte helse- og omsorgstjenester - samhandlingsreformen (vesentlighet H)

Oppvekstsektoren
Inkluderende læringsmiljø i skole og barnehage (vesentlighet M/H)

Teknisk sektor
Bærekraftig utvikling – miljø og klima (vesentlighet M/H)

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer og
omprioriteringer i planen, samt til å kunne definere og avgrense konkrete prosjekter innenfor
de utvalgte områdene i planen.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.01.2017

Behandling:
Til behandling forelå kontrollutvalgets innstilling:
Overordnet analyse av Søgne kommune tas til orientering.
Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 godkjennes slik den foreligger med følgende
prosjekter med aktuelle tema for forvaltningsrevisjon:
Overordnet
Arkivhåndtering (vesentlighet M/H)
Praktisering av offentlighetsloven (Vesentlighet M/H)
Arbeidskraft (Vesentlighet M)
Helse- og omsorgssektoren
Sørge for tjenester iht. helse- og omsorgstjenesteloven og gjeldende forskrifter (vesentlighet H)
Helhetlige og koordinerte helse- og omsorgstjenester - samhandlingsreformen (vesentlighet H)
Oppvekstsektoren
Inkluderende læringsmiljø i skole og barnehage (vesentlighet M/H)
Teknisk sektor
Bærekraftig utvikling – miljø og klima (vesentlighet M/H)
Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer og
omprioriteringer i planen, samt til å kunne definere og avgrense konkrete prosjekter innenfor de utvalgte
områdene i planen.
Repr. Eikeland (FRP) fremmet forslag:
Tilleggsforslag fra kontrollutvalget utgår (punktene Praktisering av offentlighetsloven (Vesentlighet M/H) og
Arbeidskraft (Vesentlighet M)
Votering:
Kontrollutvalget innstilling vedtatt med 17 (H (1- Stubstad), AP, SV, MDG, SP, SV, KRF, V)) mot 10 (H(5Løchen, Andersen, Lohne, Reisvoll, Reitan), FRP) stemmer

Vedtak:
Overordnet analyse av Søgne kommune tas til orientering.
Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 godkjennes slik den foreligger med følgende
prosjekter med aktuelle tema for forvaltningsrevisjon:
Overordnet
Arkivhåndtering (vesentlighet M/H)
Praktisering av offentlighetsloven (Vesentlighet M/H)
Arbeidskraft (Vesentlighet M)
Helse- og omsorgssektoren
Sørge for tjenester iht. helse- og omsorgstjenesteloven og gjeldende forskrifter (vesentlighet H)
Helhetlige og koordinerte helse- og omsorgstjenester - samhandlingsreformen (vesentlighet H)
Oppvekstsektoren
Inkluderende læringsmiljø i skole og barnehage (vesentlighet M/H)
Teknisk sektor
Bærekraftig utvikling – miljø og klima (vesentlighet M/H)

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer og
omprioriteringer i planen, samt til å kunne definere og avgrense konkrete prosjekter innenfor de
utvalgte områdene i planen.

PS 5/17 Vedtak om detaljregulering av Høllen - Plan ID 201503, GB 23/719 m. fl
Rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
1. Detaljregulering for Høllen – Plan ID 201503 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 - 25.01.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
Detaljregulering for Høllen – Plan ID 201503 vedtas, jf. Plan- og bygningsloven § 12-12.
Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som underinstans.

Repr. Daland (FRP) fremmet følgende forslag:
Plan og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
Reguleringsplanarbeidet avvises. Arbeidet med detaljplanen avsluttes.
Utviklingen av Høllen, må sees i en større sammenheng, og da sammen med Åros og Solta.
Rådmannen bes om å legge særlig vekt på planlegging ifm utvikling av Høllen, under det pågående arbeidet
med revisjonen av kommuneplanen.

Votering:
Rådmannens vedtak satt opp mot forslag fra FRP.
Forslag fra FRP vedtatt med 7 mot 2 stemmer (V, KRF).

Innstilling:
Plan og miljøutvalget innstiller til kommunestyret:
Reguleringsplanarbeidet avvises. Arbeidet med detaljplanen avsluttes.
Utviklingen av Høllen, må sees i en større sammenheng, og da sammen med Åros og Solta.
Rådmannen bes om å legge særlig vekt på planlegging ifm utvikling av Høllen, under det
pågående arbeidet med revisjonen av kommuneplanen.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.01.2017
Behandling:
Plan- og miljøutvalgets innstilling vedtatt med 21 mot 6 (V, KRF, SV) stemmer

Vedtak:
Reguleringsplanarbeidet avvises. Arbeidet med detaljplanen avsluttes.
Utviklingen av Høllen, må sees i en større sammenheng, og da sammen med Åros og Solta.
Rådmannen bes om å legge særlig vekt på planlegging ifm utvikling av Høllen, under det pågående arbeidet
med revisjonen av kommuneplanen.

PS 6/17 Lokal forskrift om åpningstider for serveringssteder i Søgne
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar 24 timers åpningstid for serveringssteder uten skjenkebevilling i Søgne
kommune. Serveringssteder med skjenkebevilling må holdes lukket fra kl. 02.30 til 08.00.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 11.01.2017
Behandling:
Konsulent Odd Arne Rasmussen orienterte samt besvarte spørsmål.
Repr. Bakke (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Virkningen vurderes etter 1år.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
1. Rådmannens forslag
2. Tilleggsforslag fra AP
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget fra AP ble ikke vedtatt med 6 mot 3 stemmer (AP).
Tjenesteutvalget innstiller til kommunestyret.

Innstilling:
Kommunestyret vedtar 24 timers åpningstid for serveringssteder uten skjenkebevilling i Søgne
kommune. Serveringssteder med skjenkebevilling må holdes lukket fra kl. 02.30 til 08.00.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.01.2017
Behandling:
Til behandling forelå testutvalgets innstilling
Kommunestyret vedtar 24 timers åpningstid for serveringssteder uten skjenkebevilling i Søgne kommune.
Serveringssteder med skjenkebevilling må holdes lukket fra kl. 02.30 til 08.00.
Repr. Bakke (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Virkningen vurderes etter 1år.
Votering
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
 Tilleggsforslaget fra AP enstemmig vedtatt

Vedtak:
Kommunestyret vedtar 24 timers åpningstid for serveringssteder uten skjenkebevilling i Søgne
kommune. Serveringssteder med skjenkebevilling må holdes lukket fra kl. 02.30 til 08.00.
Virkningen vurderes etter 1år.

PS 7/17 Valg av varamedlem til 17. mai- komiteen
Rådmannens forslag til vedtak:
Som vararepresentant til 17. maikomiteen for valgperioden 2015-2019 velges:

Saksprotokoll i Kommunestyret - 26.01.2017
Behandling:
Repr. Egeli (AP) fremmet forslag:
Som vararepresentant til 17. maikomiteen for valgperioden 2015-2019 velges Kristin Soltveit Upsal(AP)
AP sitt forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Som vararepresentant til 17. maikomiteen for valgperioden 2015-2019 velges Kristin Soltveit Upsal (AP)

