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Av 27 representanter var 27 til stede inkludert møtende vararepresentanter.
Sakskartet datert 2. mars 2017omfattet sak PS 18/17-PS 20/17. Ingen merknader til innkalling eller
sakskart. Møtet ble annonsert i Fædrelandsvennen 4. mars. 2017
I forkant av behandling av oppsatte saker ble følgende interpellasjon fra Bernt Daland (FRP)
behandlet:
Ordfører: Jeg sitter med et inntrykk av at Søgnes arkiv står under hardt press mht
innsynforespørsler. Jeg opplever at vi i vår kommune "bombes" av innsynforespørsler.
Søgnes avdelingsleder for Arkiv har i leserinnlegg gitt uttrykk for de utfordringer kommunen står
overfor:
http://n247.no/?nyhet=5292&tittel=Tilsvar_Kretsmesterskap_i_aapenhet_fra_sisteplassen_Sogne_ko
mmune
Ordfører: Jeg ber ikke om at du selv redegjøre for saker knyttet rundt arkivet. Ordfører har på en
grei måte gitt til kjenne sitt forhold til arkivrutiner jmf tidligere i leserinnlegg fra ordfører til
lokalpressen.
Mitt spm til ordfører er: Vil ordfører be rådmannen invitere avdelingsleder for arkivet, inn i
kommunestyret nå på torsdag 9
mars, for å gi kommunestyret en god og bred orientering om de utfordringer arkivet står ovenfor?
Ordfører Hilde (AP) sitt svar på interpellasjon fra Bernt Ludvig Daland:
Administrasjonsutvalget hadde årsrapporten for administrasjonsavdelingen til behandling i sitt møte
den 7. mars denne uken. Rapporten fra administrasjonsavdelingen viser en bred oversikt over
avdelingens mange arbeidsoppgaver og totalbelastning. Herunder fremgår også tabeller for innsyn
og aktivitet på arkiv.
Administrasjonsutvalget fattet følgende vedtak:
Administrasjonsutvalget tar årsrapport 2016 for Administrasjonsavdelingen, til orientering.
Årsrapporten sendes kommunestyret som referatsak.
I tråd med Administrasjonsutvalgets innstilling vil derfor rapporten behandles i kommende ordinære
kommunestyre. Jeg finner det derfor mest naturlig at saken drøftes i neste kommunestyremøte. Dette
for å åpne for en bredere forståelse av avdelingens totale arbeidsbelastning og gi representantene
muligheter til å kunne stille spørsmål.
Jeg vil be rådmannen gi en kort presentasjon av rapporten i sin helhet i neste møte. Det vil for øvrig
være opp til rådmannen å vurdere hvordan og hvem han mener skal gi en slik presentasjon.

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

Saksnr

Innhold

PS 18/17

Klage på vedtak om skjenkebevilling til Vertshuset Høllen Brygge AS

PS 19/17

Lovlighetskontroll i anledning vedtak sak nummer 12/17 Søgne
kommunestyre 16.02.17

PS 20/17

Kommunereformen - veien videre

U.off.

PS 18/17 Klage på vedtak om skjenkebevilling til Vertshuset Høllen Brygge AS
Rådmannens forslag til vedtak:
På bakgrunn av uttalelse fra lensmannen i Søgne og Songdalen og kommuneoverlegen i Søgne,
oppheves vedtak i sak nr. 12/17 om at innendørs musikk må avsluttes kl. 2400.
Videre oppheves vedtak om 20 års aldersgrense for skjenking av alkohol i alkoholgruppe 1 og 2 (øl
og vin) Jfr. § 2 – 4 i alkoholforskriften.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.03.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
På bakgrunn av uttalelse fra lensmannen i Søgne og Songdalen og kommuneoverlegen i Søgne, oppheves
vedtak i sak nr. 12/17 om at innendørs musikk må avsluttes kl. 2400.
Videre oppheves vedtak om 20 års aldersgrense for skjenking av alkohol i alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin)
Jfr. § 2 – 4 i alkoholforskriften.
Votering:
Rådmannens forslag vedtatt med 24 ( H, SP, FRP, MDG, SV, V) mot 3 (KRF) stemmer

Vedtak:
På bakgrunn av uttalelse fra lensmannen i Søgne og Songdalen og kommuneoverlegen i Søgne, oppheves
vedtak i sak nr. 12/17 om at innendørs musikk må avsluttes kl. 2400.
Videre oppheves vedtak om 20 års aldersgrense for skjenking av alkohol i alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin)
Jfr. § 2 – 4 i alkoholforskriften.

PS 19/17 Lovlighetskontroll i anledning vedtak sak nummer 12/17 Søgne
kommunestyre 16.02.17
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyrets vedtak i sak nr. 12/17 om at innendørs musikk skal avsluttes kl. 2400, oppheves.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.03.2017
Behandling:
Saken ble ikke realitetsbehandlet da klage på vedtak om skjenkebevilling til Vertshuset Høllen
Brygge AS, sak PS 19/17 ble innvilget.

PS 20/17 Kommunereformen - veien videre

Saksprotokoll i Kommunestyret - 09.03.2017
Behandling:
Saken forelagt uten forslag til vedtak.
Repr. Egeli (AP) fremmet fellesforslag på vegne av AP, SV, V, KRF, MDG, SP, H (Repr. Andersen):
Det er varslet fra et flertall på Stortinget at Søgne kommune vil bli tvangssammenslått med Songdalen og
Kristiansand når kommunereformen skal behandles i Stortinget. Søgne kommunestyre vil ikke forskuttere
resultatet av Stortingets behandling, og vil av den grunn ikke delta i forhandlinger med de to andre
kommunene før saken har vært til behandling og det foreligger et vedtak i Stortinget.
Søgne kommunestyre ønsker en god og ryddig prosess dersom det blir forhandlinger mellom Kristiansand og
Songdalen.
Repr. Løchen (H) fremmet forslag:
Søgne kommune, ved formannskapet, bes om å innlede formelle men uforpliktende drøftinger med kommunene
Songdalen og Kristiansand, for å forberede prosessen som vi blir pålagt å gjennomføre ved et eventuelt
vedtak i inneværende Stortingsperiode om sammenslåing mellom de tre kommunene. Skulle Stortinget ikke
vedta sammenslåing avsluttes de foran nevnte drøftingene umiddelbart. Det forutsettes at samtlige
gruppeledere i Søgne kommunestyre holdes løpende orientert om innholdet i disse drøftingene.
Repr. Eikeland (FRP) fremmet forslag:
Søgne kommunestyre konstaterer at det foreligger en avtale mellom tre partier på Stortinget som vil medføre
en sammenslåing av Kristiansand, Songdalen og Søgne fra 1.1 2020. Søgne kommunestyre ønsker en god og
ryddig prosess rundt en sammenslåing og vil avvente Stortingets behandling og vedtak før den lokale
prosessen starter opp. Søgne kommunestyre anmoder Kristiansand og Songdalen kommuner om en ryddig
prosess basert på tillit og respekt.
Votering
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Høyres forslag falt 24 (AP, SV, V, KRF, MDG, SP, H (3 –Reisvoll, Lohne, Andersen)) mot 3 (HStubstad, Strandvik , Løchen) stemmer
 Fellesforslaget satt opp mot FRP sitt forslag. Fellesforslaget vedtatt med 22 mot 5 (FRP) stemmer.

Vedtak:
Det er varslet fra et flertall på Stortinget at Søgne kommune vil bli tvangssammenslått med Songdalen og
Kristiansand når kommunereformen skal behandles i Stortinget. Søgne kommunestyre vil ikke forskuttere
resultatet av Stortingets behandling, og vil av den grunn ikke delta i forhandlinger med de to andre
kommunene før saken har vært til behandling og det foreligger et vedtak i Stortinget.
Søgne kommunestyre ønsker en god og ryddig prosess dersom det blir forhandlinger mellom Kristiansand og
Songdalen.

