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Av 27 representanter var 27 til stede inkludert møtende vararepresentanter. Repr. Charlotte Hansen
Søyland tiltrådte møtet før interpellasjon fra repr. Christian Eikeland (FRP).
Møtet ble annonsert i Fædrelandsvennen 22. april 2017.
Sakskartet datert 20. april 2017 og omhandlet sak PS 33/17 til og med PS 43/17. Tilleggsinformasjon
i sak 36/17 ble ettersendt kommunestyrets medlemmer tirsdag 25. april.
Ordfører foreslo at sak PS 39/17 «Trafikksikkerhetsplan og trafikksikker kommune» ble trukket fra
sakskartet for behandling i tjenesteutvalget. Ingen merknader til dette forslaget, og saken ble trukket
fra sakskartet. Ingen øvrige merknader til sakslisten eller innkallingen.
Interpellasjoner
I forkant av behandling av saker ble følgende interpellasjoner besvart:
Gang- og sykkelsti langs Langenesveien
Repr. Henriksen (AP):
Arbeidet med gang- og sykkelstien langs Langenesveien er i god gjenge. Det ser imidlertid ut til at
det arbeidet som utføres nå vil bli avsluttet mot øst ved at gang- og sykkelstien først avtrappes til et
smalt fortau opp bakken til «Gulltoppen», for så å slutte ved avkjørselen til ytre Kileneset.
Jeg har to spørsmål:
- Er denne måten å avslutte gang- og sykkelstien på i samsvar med betingelsene for
finansieringen av denne?
- I tilfelle ja: Maskiner og folk er i marken. Kunne Søgne kommune være villig til å finansiere
resten av gang- og sykkelstien helt frem til parkeringsplassen ved Lauvika, slik at alle som
benytter den populære badeplassen kunne komme trygt til denne?
Vedlegg: Kart av gang- og sykkelstien, avslutning mot øst
Svar på interpellasjon - Gang- og sykkelsti langs Langenesveien ved ordfører Astrid Hilde
(AP)
Spørsmål 1:
Arbeidet med gang- og sykkelstien langs Langenesveien er i god gjenge. Det ser imidlertid ut til at
det arbeidet som utføres nå vil bli avsluttet mot øst ved at gang- og sykkelstien først avtrappes til et
smalt fortau opp bakken til «Gulltoppen», for så å slutte ved avkjørselen til ytre Kileneset. Jeg har to
spørsmål:
Er denne måten å avslutte gang- og sykkelstien på i samsvar med betingelsene for
finansieringen av denne?
Svar:
Kommunen har fått oppgitt av utbygger at gang- og sykkelveien avsluttes mot øst ved den regulerte
avkjørselen til byggeområdet på Kilenesheia. Derfra og opp mot avkjørselen til Kileneset skal det
lages en gruset veiskulder som etter hvert «spleises» sammen med eksisterende vei. Statens vegvesen
har godkjent tekniske planer slik de foreligger.

Vest-Agder fylkeskommune har ansvar for oppfølging av de offentlige midler som er bevilget til
gang- og sykkelveien (6. mill.). Etter det kommunen kjenner til er det inngått avtale mellom VestAgder fylkeskommune og Repstad Eiendom AS der Repstad Eiendom AS påtar seg ansvaret for
utbyggingen av gang-/ sykkelveien mot at fylkeskommunen stiller bevilgede midler til disposisjon.
Det vil derfor være opp til denne avtalen om det er stilt betingelser til finansieringen, men
kommunen kjenner ikke til at det er stilt spesifikke betingelser.
Spørsmål 2:
I tilfelle ja: Maskiner og folk er i marken. Kunne Søgne kommune være villig til å finansiere resten
av gang- og sykkelstien helt frem til parkeringsplassen ved Lauvika, slik at alle som benytter den
populære badeplassen kunne komme trygt til denne?
Svar:
Det er pr. i dag ikke avsatt midler i kommunens budsjetter til finansering av gang- og sykkelveg
tiltak langs fylkeveg 456. Det er Vest-Agder fylkeskommune som har det primære ansvaret ansvar
for utbygging av gang-/sykkelveier langs fylkesveger.
Søgne kommune er underlagt lov om offentlig anskaffelse noe som innebærer at kommunen ikke vil
kunne engasjere en aktør i arbeid av dette omfang, selv om denne har pågående arbeid i et område.
Basert på at gang- og sykkelveien både må prosjekteres, offentlige tillatelser må innhentes og
entreprenør må engasjeres, er det tvilsomt at det resterende strekning vil kunne realiseres i samme
tidsrom som pågående arbeider.
Pågående utbygging er et spleiselag mellom private utbyggere hvor det er stilt rekkefølgekrav om
etablering av g/s-vegen og Vest-Agder fylkeskommune. Søgne kommune har vært en pådriver på at
det skal avsettes fylkeskommunale midler til gjennomføringen av prosjektet. For resterende
regulerte gang-/sykkelvei er det stilt rekkefølgekrav om gjennomføring av denne før utbygging av
tilstøtende boligfelt på eiendom GB 12/220. En kommunal utbygging vil medføre at rekkefølgekravet
til feltet blir oppfylt uten mulighet for refusjon.
Av hensyn til likebehandling bør kommunen utvise varsomhet med å bygge ut nødvendig
infrastruktur i områder hvor deler av infrastrukturen er regulert inn som et rekkefølgekrav til
utbygger.
Ordfører vil derfor anbefale at utbygging av resterende del av regulert gang- og sykkelveg
fortrinnsvis søkes løst etter samme prinsipp som pågående utbygging. Det vil si at kommunen
fremover jobber aktivt for å få bevilgninger gjennom fylkeskommunale/offentlige investeringsplaner,
eventuelt i samråd med de private aktørene som har egeninteresse i rekkefølgekravet realiseres.
Ordfører vil også arbeide aktivt for at friområdet i Lauvika tilrettelegges på en måte som sikrer best
mulig fremkommelighet fra avslutningen på gang- og sykkelvegen slik den nå realiseres og til
friområdet i Lauvika.
Vann til vestbygda.
Repr. Henriksen (AP):
Kjære ordfører. Søgne arbeiderparti vedtok på årsmøtet dem 1. mars å ta et initiativ for folk i Søgne
som bor vest for Trysfjorden under overskriften Ta hele bygda i bruk.
Det er ikke for mange kommunale tjenester for Søgnes befolkning i denne delen av kommunen. Å
forsyne innbyggerne med rent og ph-justert drikkevann er en offentlig oppgave.

Foreligger det planer for å kople til beboere på vestsiden av Trysfjorden til det kommunale
vannverket, slik at dagens private brønnløsninger kan pensjoneres?
Svar på interpellasjon - Vann til Vestbygda ved ordfører Astrid Hilde (AP)
Spørsmål:
Søgne arbeiderparti vedtok på årsmøtet dem 1. mars å ta et initiativ for folk i Søgne som bor vest for
Trysfjorden under overskriften «Ta hele bygda i bruk». Det er ikke for mange kommunale tjenester
for Søgnes befolkning i denne delen av kommunen. Å forsyne innbyggerne med rent og ph-justert
drikkevann er en offentlig oppgave.
Foreligger det planer for å kople til beboere på vestsiden av Trysfjorden til det kommunale
vannverket, slik at dagens private brønnløsninger kan pensjoneres?
Svar:
Hovedplan vann for perioden 2012-2020 ble vedtatt av kommunestyret i sak 49/12 den 24.05.12.
Gjeldende handlingsplan gjelder for 4 år (2017-2021) og ble vedtatt i sak 79/16 den 27.10.16.
Handlingsplanen legger føringer for hvilke tiltak administrasjonen skal arbeide med å gjennomføre i
planperioden.
I vedtatt handlingsplanen tiltak nr. 16 fremgår det at vannforsyning for området Lastad-ÅloTrysfjorden skal utredes ift tekniske løsninger og kostnader i 2019.
Handlingsplan skal rulleres igjen for perioden 2022-2026. Ordføreren mener det er naturlig at en i
denne rulleringen tar stilling til om kommunen skal legge til rette for kommunal vannforsyning for
området Lastad-Ålo-Trysfjorden basert på den utredningen som skal utføres i inneværende
planperiode.

Finnes det en «konge», «prins» eller «keiser» i Søgne?
Christian Eikeland (FRP):
Sitat fra nrk.no i en artikkel om NRK Brennpunkt sin dokumentar om organisert tiggermiljø i blant
annet Bergen den 18.april: «Bakmenn håver inn millioner på prostitusjon, narkotika og organisert
vinningskriminalitet i Bergen. NRK har fulgt «tiggermiljøet» i byen i over to år, og har funnet et
stort rumensk nettverk som henger tett sammen.», sitat slutt.
Kongen, Prinsen og Keiseren omtales i dokumentaren som bakmenn i miljøet.
Er ikke dokumentaren blitt sett, så anbefales det på det sterkeste. Flere, blant annet politiet har
hevdet i lengre tid at tigging fra i all hovedsak rumenske kvinner er en del av et organisert miljø, der
bakmenn tjener store pengebeløp, og der det også foregår annen type kriminalitet.
Politiet på Vestlandet bekrefter dette i dokumentaren.
Hvorfor tar jeg opp denne dokumentaren i kommunestyret i Søgne?
Det siste året har man sett et lite «tiggermiljø» også i Søgne. Flere sentrale steder i Søgne tigges
det, og senest i sommer sto to bulgarske varebiler plassert ved grusparkeringen til Kvernhusløypa på
Åros gjennom hele sommeren. Ettersom jeg bor i området, kunne jeg hver dag konstatere at i disse
bilene bodde det familier, begge kjønn i varierte aldre. Hva de gjorde når det ikke var personer i
bilene, kan det jo bare spekuleres i.
I dokumentaren hevdes det at salg av gatemagasin og tigging, ofte er et skalkeskjul for annen type
kriminalitet.
For kort tid siden observerte utenfor Esso på Tangvall 7-8 personer med det som så ut til å være
rumenske eller bulgarske mennesker av begge kjønn i variert alder. De satt og snakket før de hentet

vann og dro i to parkerte varebiler stående utenfor. Tre dager på rad observerte jeg disse
personene, to ganger på kveldstid, en gang på morgenen.
Etter mitt syn, så har det gjennom flere år blitt utvist et snillistisk og en naiv holdning til disse
menneskene, spesielt fra politisk nivå. Ja selvsagt er det synd på menneskene, men er dette en del av
et organisert kriminelt miljø, må det mer til enn bare snille kommentarer, dumsnille syn og
kommentarer.
Jeg undres, dersom disse menneskene oppholder seg i Søgne av fri vilje, hvorfor da velge å oppholde
seg i Søgne, når Kristiansand er så nærme og der flere tusen mennesker oppholder seg, fremfor på
Tangvall, Høllen eller andre steder i Søgne?
 Dersom disse oppholder seg her av fri vilje, er tigging i Søgne nok til at de kan dekke
kostnader til transport til og fra Norge og mat under oppholdet, i tillegg sitte igjen med
summer som kan hjelpe en hel familie i Romania, bare i lille Søgne?
 Har disse noe kontakt med tiggermiljøet i Kristiansand?
 Hvor oppholder de seg, hvor sover de?
 Hvem har helseansvaret for disse menneskene?
 Har de bakmenn, er de en del av et organisert kriminelt miljø og hvor er de på kveldstid?
Basert på NRK sin dokumentar, på politiets uttateser i Bergen, Stavanger, Oslo og andre steder, der
det påstås at dette skjer i de fleste byer, i hele Europa, så er det nærliggende for meg å kartlegge
miljøet i Søgne. Det er ikke stort, men det har vokst det siste året, og Fremskrittspartiet ønsker en
kartlegging før det eventuelt blir større og kanskje mer organisert. Selvsagt må dette kartlegges i
samarbeid med politiet, men ofte så ser vi at etterforskning er vanskelig og det snakkes om for lite
ressurser da sakene er komplekse.
Fremskrittspartiet mener Søgne kommune nå må ta et aktivt ansvar for en kartlegging av miljøet i
Søgne, både for å hindre organisert kriminalitet og en eventuell utvidelse av miljøet
Spørsmål til ordfører:
Vil ordføreren støtte Fremskrittspartiet om å sette av midler til en kartlegging, i tett samarbeid med
politiet?
Hvem har helseansvaret ovenfor disse menneskene som oppholder seg i Søgne?
Er ordføreren enig med Fremskrittspartiet om at dersom dette er en del av et organisert miljø, at det
kan knyttes til flere typer kriminalitet som prostitusjon, narkosalg og organisert vinningskriminalitet,
så er det uheldig med et miljø i Søgne som har vokst seg større det siste året?
For å redusere og hindre en eventuell utvikling av et kriminelt miljø i Søgne, er ordfører villig til, i
likhet med Fremskrittspartiet, å vurdere innføring av tiggeforbud i Søgne?
Svar på - Interpellasjon - organisert tiggermiljø - finnes det en "konge", "prins" eller "keiser"
i Søgne?
Generelt kan jeg si at jeg mener man må føre en konsekvent linje og politikk uavhengig av hvilket TV
program som til en hver tid er i fokus. Så har det også vist seg at NRK brennpunkt har vist bilder i
denne dokumentarer som ikke har sammenheng med den saken de ønsket å belyse. Dette har NRK
beklaget nå i media i de senere dager.
Jeg har forståelse for at det kan finnes kriminelle blant tiggere. Likeså mye som jeg har forståelse
for at det finnes mennesker i Bergen by, som jo denne dokumentaren viser til, som kjøper dop og sex,
på tross av at dette er lovbrudd. Jeg har derimot ikke sansen for en type generalisering som stempler
alle tiggere som kriminelle, eller for den saks skyld, stempler alle bergensere som dopere og
sexkjøpere.
Tigging er ikke ulovlig i Norge. Det er derimot kjøp av dop og sex. Jeg synes interpellasjonen har en
slagside mot en slik uheldig generalisering av mennesker. Hvis vi slutter å gi til tiggere, slutter å
kjøpe sex og dop(som jo er ulovlig), ville dette problemet forsvinne av seg selv.

Der det er et marked for ulovligheter, vil ulovligheter vokse fritt videre. Noen tiggere er antakelig en
del av kriminelle miljø, men neppe alle. Vi må evne å behandle alle mennesker med respekt. Om de
er tiggere eller bergensere.
De spørsmålene som blir stilt i interpellasjonen har forårsaket noe behov for forundersøkelser og
som fremkommer i mitt svar her med uttalelser fra Politi, NAV og kommunelegen.
Lennsmannen Terje Pedersen er forelagt spørsmål i interpellasjonen til uttalelse og han uttaler blant
annet at:
«Fra et politimessig ståsted og basert på faktisk kunnskap har jeg ikke belegg for å kunne si at de
som utøver tigging i Søgne er knyttet til kriminell virksomhet. Ved et par tilfeller har vi bortvist noen
som har vært opplevd som for pågående av folk, men det er også det hele.
Den senere tid har vi fått informasjon om at "omstreifende" personer har benyttet seg av ly ved
ungdomskolen på Tangvall for å overnatte. Slik er selvfølgelig ikke ønskelig av flere årsaker og vil
bli fulgt opp politioperativt.
I forhold til spørsmålet om å forby tigging eller ikke har lokalt politi i dag ikke informasjon som
tilsier en endring av dagens situasjon.»
Leder Av NAV-kontoret Anette Berg uttaler blant annet:
«Denne gruppen er en ukjent gruppe for oss når det gjelder mottakere av økonomisk sosialhjelp.
Tiggerproblemet i Søgne er samlet sett et ukjent problem for oss. Vi har ikke mottatt søknader eller
henvendelser fra denne gruppa. I 2017 har vi enkelte dager sett 4-5 mennesker sove sammen i
«hykket» på forsiden av Rådhusveien 43. De ser ut som tiggere men utover å ha sett de har vi ingen
kjennskap til denne gruppen i jobbsammenheng. Det er heller ikke en gruppe som vil ha rettigheter i
forhold til økonomisk sosialhjelp.»
Kommuneoverlege v/ Vegard Nilsen uttaler at:
«Helsesystemet i Søgne har ansvar for å tilby akutt helsehjelp til alle som oppholder seg i
kommunen. Men kun så lenge det handler om akutte problemer + fare for liv og helse. Kommer de
med kroniske problemstillinger som migrene eller høyt blodtrykk har vi ikke noe ansvar og de har
ikke rett på hjelp i oppholdskommunen.»
Ut i fra de innspill som kommer fra Faginstansene kan jeg ikke se at det skulle være et nevneverdig
behov for kartlegging av tiggere i vår kommune.
De har krav på akutt helsehjelp ved behov på like linje med andre som besøker vår kommune. De
mottar ingen ytelser fra nav og det er ikke holdepunkter for at de er mer innblandet i kriminelle
forhold en andre.
Jeg mener derfor at totalproblemene ved tigging i Søgne er for små til å rettferdiggjøre et forbud
mot tigging i vår kommune nå. Det kan likevel, på generelt grunnlag, hevdes at det kan forekomme
organisert kriminalitet og menneskesmugling knyttet til enkelte tiggermiljøer. Jeg vil derfor
oppfordre til at man ikke gir til tiggere. Først og fremst for å ikke opprettholde en uverdig tilstand
for disse menneskene og dernest for å ikke bidra til et eventuelt skalkeskjul for annen kriminell
aktivitet. Det viktigste er uansett at alle mennesker har krav på å bli møtt på en respektfull måte,
uansett om du som innbygger velger å gi noe til tiggere eller ikke.
Repr. Eikeland (FRP) fremmet oversendelsesforslag:

Kommunestyret ber rådmannen i samarbeid med politiet vurdere om det skal foretas en kartlegging i
Søgne.
Fra reglement for kommunestyret § 9. Endring av saksliste – Kl. § 34. – 3 ledd:
«Sak som ikke er nevnt i innkallingen, kan ikke tas opp til realitetsavgjørelse hvis møteleder eller 1/3 av
de møtende medlemmer motsetter seg dette. Sak som ikke tas opp til behandling, sendes rådmannen eller
føres opp til behandling til senere møte dersom det er gitt innstilling i saken.»
Forslag om å ta saken opp til realitetsavgjørelse falt 19 (H, AP, SV. MDG, KRF) mot 8 stemmer (FRP,
V, SP). Forslaget til FRP 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 33/17 Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 30.03.17
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 30. mars 2017.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.04.2017
Behandling:
Repr. Stubstad (H) hadde merknader til sak PS 32/17 Behandling i kommunestyret - rapport fra Deloitte






Da rådmannen var inhabil til å behandle PS 32/17, den 30.03.17, 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 fratrådte rådmannen møtet
under behandlingen av godkjenning av sak PS 32/17 i protokollen. Kommunalsjef for teknisk Torkjell
Tofte tiltrådte som rådmann
Ordfører Hilde (AP) og varaordfører Terkelsen (FRP) ble i behandling av sak PS 32/17, den 30.03.17
erklært inhabile etter forvaltningsloven § 6. (habilitetskrav) 2. ledd og fratrådte møtet under
behandlingen av godkjenning av sak PS 32/17 i protokollen. Ingen vara møtte og 25 representanter til
stede.
Repr. Kleivset (KRF) ledet møtet under behandlingen av godkjenning av sak PS 32/17 i protokollen

Repr. Stubstad (H) ba om at følgende ble protokollført:
Deloitte-rapporten vedlagt som saksvedlegg til sak PS 32/17 ble unntatt offentligheten jmf. Offentlighetsloven
§23.1
Jeg ba om begrunnelse for §23.1,men fikk ikke noe svar. Heller ikke i kommunestyremøte den 27. april 2017.
Er §13 vurdert?
Ingen merknader til den øvrige delen av protokollen

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 30. mars 2017.

PS 34/17 Referatsaker kommunestyret 27.04.17
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.04.2017
Behandling:
RS 13/17 Møteprotokoll felles formannskapsmøte Søgne og Songdalen kommuner - 15.03.17


Repr. Berge (V) stilte spørsmål ved om protokollen heller bør kalles et referat. Ordfører Hilde (AP):
vil ta med seg dette i dialog med Songdalen kommune.

For øvrig ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

RS 9/17 Referat felles formannskapsmøte Søgne og Songdalen kommuner 15.03.17 2015/2187
PS 35/17 Søgne kommunes rutiner for tildeling av parkeringskort for
forflytningshemmede
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune opprettholder den endrede praksis som er etablert i løpet av 2016, da denne praksis
er i tråd med gjeldende forskrift og på nivå med den praksis som utøves i Kristiansand kommune

Saksprotokoll i Eldrerådet - 03.04.2017

Innstilling:
Eldrerådet viser til behandling av saken i eldrerådets møte 27.02.2017. Eldrerådet ønsker at følgende innspill
vurderes ved videre politisk behandling av PS 12/17-Søgne kommunes rutiner for tildeling av parkeringskort
for forflytningshemmede.
PS 8/17 Referatsaker 27.02.2017
Eldrerådet mener at behovet for parkeringskort for forflytningshemmede har sammenheng med generelle
parkeringsforhold på Tangvall, og ber om at følgende spørsmål belyses i saksfremlegget:
- Overholdelse av 2 timers parkeringsregel på Tangvall
- Parkering for ansatte ved rådhuset
- Behandling av søknad om parkeringskort i Søgne kommune vs ordinært parkeringskort
- Tilbud om bistand ved utfylling av søknad om parkeringskort for forflytningshemmede

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 04.04.2017
Innstilling:
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mener at behovet for parkeringskort for
forflytningshemmede har sammenheng med generelle parkeringsforhold på Tangvall.
Rådet ønsker at følgende vurderes ved videre politisk behandling av PS 12/17:
- Overholdelse av 2 timers parkeringsregel på Tangvall
- Parkering for ansatte ved rådhuset
- Behandling av søknad om parkeringskort i Søgne kommune vs ordinært parkeringskort
- Tilbud om bistand ved utfylling av søknad om parkeringskort for forflytningshemmede
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mener at forskrift for parkeringstillatelse for
funksjonshemmede skal ligge til grunn ved tildeling av parkeringstillatelse for forflytningshemmede i Søgne
kommune.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 05.04.2017
Behandling:
Kommunelege Vegard Nilsen orienterte samt besvarte spørsmål.
Repr. Fardal (H) fremmet tilleggsforslag på vegne av H, SP, V, KRF og AP:
Tjenesteutvalget ber om at det vurderes sosiale behov og livskvalitet hos søker ved tildeling. Legeerklæringer
vektlegges spesielt tungt.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
1. Rådmannens forslag til vedtak
2. Tilleggsforslag fra H, SP, V, KRF og AP
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget vedtatt med 7 mot 2 stemmer (FRP).
Tjenesteutvalget innstiller til formannskapet.

Innstilling:
Søgne kommune opprettholder den endrede praksis som er etablert i løpet av 2016, da denne praksis
er i tråd med gjeldende forskrift og på nivå med den praksis som utøves i Kristiansand kommune.
Tjenesteutvalget ber om at det vurderes sosiale behov og livskvalitet hos søker ved tildeling.
Legeerklæringer vektlegges spesielt tungt.

Saksprotokoll i Formannskapet - 19.04.2017
Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Formannskapet ba administrasjonen orientere nærmere om praksis i kommunestyret 27.04.17.

Innstilling til kommunestyret:
Søgne kommune opprettholder den endrede praksis som er etablert i løpet av 2016, da denne praksis er i tråd
med gjeldende forskrift og på nivå med den praksis som utøves i Kristiansand kommune.
Tjenesteutvalget ber om at det vurderes sosiale behov og livskvalitet hos søker ved tildeling. Legeerklæringer
vektlegges spesielt tungt.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.04.2017
Behandling:
Enhetsleder for helsetjenester og kommunelege Vegard Nilsen, som leder av parkeringskortutvalget i Søgne
kommune orienterte og svarte på spørsmål i forkant av behandlingen.
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
Søgne kommune opprettholder den endrede praksis som er etablert i løpet av 2016, da denne praksis er i tråd
med gjeldende forskrift og på nivå med den praksis som utøves i Kristiansand kommune.
Tjenesteutvalget ber om at det vurderes sosiale behov og livskvalitet hos søker ved tildeling. Legeerklæringer
vektlegges spesielt tungt.
Repr. Fardal (H) fremmet fellesforslag på vegne (Høyre, KRF og SP):
Søgne kommune opprettholder den praksis som er etablert i løpet av 2016, men/og at det blir en politisk
forankring av kriterier for tildeling av HC-parkering
Ved tildeling skal det vektlegges søkers behov og livskvalitet, samt legens erklæring.
Det sosiale behov og livskvalitet skal likestilles med rehabilitering i behovshierarkiet.
Ved vurdering av behov for HC-kort skal yrke, skole, rehabilitering og andre faste aktiviteter og daglige
handlebehov vurderes som likeverdige behov.
Repr. Berge (V) fremmet forslag:
Søgne kommune opprettholder den endrede praksis som er etablert i løpet av 2016, da denne praksis er i tråd
med gjeldende forskrift.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Formannskapets innstilling fikk ingen stemmer og falt.
 Venstre sitt forslag satt opp mot Høyres sitt forslag. Høyres sitt forslag vedtatt med 14 (H, AP (3Bakke, Henriksen, Hilde), FRP (1-Jørgensen), KRF, SP )mot 13 (AP (5 –Henden, Upsal, Johansen,
Egeli og Lunde),V, FRP (4 – Terkelsen, Eikeland, Stubstad, Søyland Hansen),SV, MDG ).

Vedtak:
Søgne kommune opprettholder den praksis som er etablert i løpet av 2016, men/og at det blir en politisk
forankring av kriterier for tildeling av HC-parkering
Ved tildeling skal det vektlegges søkers behov og livskvalitet, samt legens erklæring.
Det sosiale behov og livskvalitet skal likestilles med rehabilitering i behovshierarkiet.
Ved vurdering av behov for HC-kort skal yrke, skole, rehabilitering og andre faste aktiviteter og daglige
handlebehov vurderes som likeverdige behov.

PS 36/17 Status barnehageopptak, kapasitet og forslag til utvidelse av antall
barnehageplasser

Rådmannens forslag til vedtak:
Antall barnehageplasser utvides i Solstrålen barnehage for å innfri kommunes plikt til å tilby
barnehageplasser. Behovet vurderes fortløpende i løpet av våren 2017 i forbindelse med
hovedopptaket. Det tas også høyde for økt kapasitet i forhold til å kunne tilby flere plasser i løpet av
kommende barnehageår, da særlig med tanke på tilflytting i løpet av året. Antall justeres i
forbindelse med tertialrapportering.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 05.04.2017
Behandling:
Enhetsleder Eva Hauger Gjersvold og kommunalsjef Jon Wergeland besvarte spørsmål.
Leder Eikeland (FRP) fremmet tilleggsforslag:
Tjenesteutvalget ber om en kartlegging av eventuelt ledig kapasitet i private barnehager som kan tilbys raskt.
Oversikt legges frem for utvalget i neste møte.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
1. Rådmannens forslag til vedtak
2. Tilleggsforslag fra FRP
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget enstemmig vedtatt.

Tjenesteutvalget innstiller enstemmig til formannskapet.

Innstilling:
Antall barnehageplasser utvides i Solstrålen barnehage for å innfri kommunes plikt til å tilby
barnehageplasser. Behovet vurderes fortløpende i løpet av våren 2017 i forbindelse med
hovedopptaket. Det tas også høyde for økt kapasitet i forhold til å kunne tilby flere plasser i løpet av
kommende barnehageår, da særlig med tanke på tilflytting i løpet av året. Antall justeres i
forbindelse med tertialrapportering.
Tjenesteutvalget ber om en kartlegging av eventuelt ledig kapasitet i private barnehager som kan
tilbys raskt. Oversikt legges frem for utvalget i neste møte.

Saksprotokoll i Formannskapet - 19.04.2017
Behandling:
Repr. Monstad (MDG) ba om å få vurdert sin habilitet da han har barn i Solstrålen barnehage og fratrådte
møtet under habilitetsvurderingen. Han ble enstemmig erklært habil og tiltrådte møtet.

Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Antall barnehageplasser utvides i Solstrålen barnehage for å innfri kommunes plikt til å tilby
barnehageplasser. Behovet vurderes fortløpende i løpet av våren 2017 i forbindelse med hovedopptaket. Det
tas også høyde for økt kapasitet i forhold til å kunne tilby flere plasser i løpet av kommende barnehageår, da
særlig med tanke på tilflytting i løpet av året. Antall justeres i forbindelse med tertialrapportering.
Tjenesteutvalget ber om en kartlegging av eventuelt ledig kapasitet i private barnehager som kan tilbys raskt.
Oversikt legges frem for utvalget i neste møte.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.04.2017
Behandling:
Referat «Informasjonsmøte vedr. endring/ombygging Øygarden 7 - leietakere i kommunale utleieboliger
Øygarden 7» gjort tilgjengelig her tirsdag 25. april 2017.
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
Antall barnehageplasser utvides i Solstrålen barnehage for å innfri kommunes plikt til å tilby
barnehageplasser. Behovet vurderes fortløpende i løpet av våren 2017 i forbindelse med hovedopptaket. Det
tas også høyde for økt kapasitet i forhold til å kunne tilby flere plasser i løpet av kommende barnehageår, da
særlig med tanke på tilflytting i løpet av året. Antall justeres i forbindelse med tertialrapportering.
Repr. Eikeland (FRP) fremmet tilleggsforslag:
Det legges til rette for en økning av barnehageplasser også i de private barnehagene.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Formannskapet innstilling enstemmig vedtatt
 FRP sitt tilleggsforslag vedtatt 26 mot 1 (SV) stemmer.
Vedtak:
Antall barnehageplasser utvides i Solstrålen barnehage for å innfri kommunes plikt til å tilby
barnehageplasser. Behovet vurderes fortløpende i løpet av våren 2017 i forbindelse med hovedopptaket.
Det tas også høyde for økt kapasitet i forhold til å kunne tilby flere plasser i løpet av kommende
barnehageår, da særlig med tanke på tilflytting i løpet av året. Antall justeres i forbindelse med
tertialrapportering.
Det legges til rette for en økning av barnehageplasser også i de private barnehagene.

PS 37/17 Ny rammeplan for kulturskolen
Rådmannens forslag til vedtak:
Rammeplan for kulturskolen, "Mangfold og fordypning" utarbeidet av Norsk kulturskoleråd, vedtas
innført og legges til grunn for drift og utvikling av Søgne kulturskole.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 05.04.2017
Behandling:
Enhetsleder for kultur, Marianne Laukvik og leder av kulturskolen, Roar Borøy besvarte spørsmål.
Tjenesteutvalget innstiller enstemmig til kommunestyret.

Innstilling:
Rammeplan for kulturskolen, "Mangfold og fordypning" utarbeidet av Norsk kulturskoleråd, vedtas
innført og legges til grunn for drift og utvikling av Søgne kulturskole.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.04.2017
Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Rammeplan for kulturskolen, "Mangfold og fordypning" utarbeidet av Norsk kulturskoleråd, vedtas innført og
legges til grunn for drift og utvikling av Søgne kulturskole.

PS 38/17 Sluttrapport for gjennomføring av avfallsplan 2013-2016
Rådmannens forslag til vedtak:
Sluttrapport for gjennomføring av avfallsplan 2013-2016 godkjennes.

Saksprotokoll i Formannskapet - 19.04.2017
Behandling:
Repr. Berge (V) er vurdert inhabil da han sitter i styret i Avfall Sør AS og deltok ikke i behandlingen av
saken. Ingen vara møtte og det var 8 representanter til stede under behandling.
Presentasjon ved Adm. dir. i Avfall Sør AS Hans Georg Høgevoll- Garstad og avdelingsleder for plan og
utvikling i Avfall Sør, Elisabeth A. Helle i forkant av behandlingen.
Repr. Monstad (MDG) ba om følgende protokollføres:
Det er ønskelig at det prioriteres å jobbe videre med punkt 4.9.2 om oppgradering av gassanlegg på nedlagte
deponier dersom dette gir en klimagevinst.
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Sluttrapport for gjennomføring av avfallsplan 2013-2016 godkjennes.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.04.2017
Behandling:
Repr. Berge (V) er vurdert inhabil da han sitter i styret i Avfall Sør AS og deltok ikke i behandlingen av
saken. Ingen vara møtte og det var 26 representanter til stede under behandling.
Repr. Monstad (MDG) ba om at følgende protokollføres:
Det er ønskelig at det prioriteres å jobbe videre med punkt 4.9.2 om oppgradering av gassanlegg på nedlagte
deponier dersom dette gir en klimagevinst.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Sluttrapport for gjennomføring av avfallsplan 2013-2016 godkjennes.

PS 39/17 Trafikksikkerhetsplan og trafikksikker kommune
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune reviderer sin trafikksikkerhetsplan i 2017. Arbeidet skal beskrive hvordan enhetene
kan bidra til økt trafikksikkerhet og sammenfattes til et levende dokument som beskriver hvordan
Søgne kommune arbeider for å nå Nullvisjonen.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.04.2017
Behandling:
Saken trukket for behandling i tjenesteutvalget.

PS 40/17 Sluttbehandling - Detaljregulering for østre del av Skarpøya - Plan ID
201504
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Detaljregulering for østre del av Skarpøya 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 - 26.04.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.

Votering:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 1 stemme (MDG).
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret.
Innstilling:
3. Detaljregulering for østre del av Skarpøya vedtas, jf. Plan- og bygningsloven § 12-12.
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.04.2017
Behandling:
Plan- og miljøutvalgets innstilling vedtatt med 25 mot 2 (MDG, SV) stemmer

Vedtak:
1. Detaljregulering for østre del av Skarpøya vedtas, jf. Plan- og bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.

PS 41/17 Ekspropriasjons til gjennomføring av reguleringsplan for busslomme,
Torvmoen i Søgne
Rådmannens forslag til vedtak:
For gjennomføring av reguleringsplan for busslomme, Torvmoen, planid.
201206, vedtar kommunestyret å ekspropriere ca 180 m² grunn og rettigheter
for anleggelse av busslommen på GB 18/42 i Søgne.
Til fastsettelse av erstatningen begjærer kommunen snarest mulig rettslig
skjønn.
Etter som anleggelse av busslommen har stor betydning for trafikksikkerheten
i området, vedtar kommunestyret å søke Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
om samtykke til forhåndstiltredelse.

Saksprotokoll i Formannskapet - 19.04.2017
Behandling:
Fung. ordfører Terkelsen (FRP) har som tidligere leder av plan- og miljøutvalget vært sterkt involvert i å få til
en avtale med grunneier og stilte spørsmål ved sin habilitet, og fratrådte møtet under habilitetsvurderingen.

Repr. Berge (V) ledet møtet under vurderingen. Fung. ordfører Terkelsen (FRP) ble enstemmig vurdert habil
og tiltrådte møtet.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
For gjennomføring av reguleringsplan for busslomme, Torvmoen, planid. 201206, vedtar kommunestyret å
ekspropriere ca 180 m² grunn og rettigheter for anleggelse av busslommen på GB 18/42 i Søgne.
Til fastsettelse av erstatningen begjærer kommunen snarest mulig rettslig skjønn.
Etter som anleggelse av busslommen har stor betydning for trafikksikkerheten i området, vedtar
kommunestyret å søke Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder om samtykke til forhåndstiltredelse.
Repr. Monstad (MDG) fremmet forslag:
Busslommen flyttes mot vest til eiendom 18/196 og det etableres en fotgjengerovergang til sørsiden av
fylkesveien. Man vil dermed ivareta jordvernet, samt redusere sannsynligheten for farlige veikrysninger
utenfor fotgjengerovergangen.

Votering:
Rådmannens forslag satt om MDG sitt forslag. Rådmannens forslag vedtatt med 8 mot 1 (MDG) stemmer.

Innstilling til kommunestyret:
For gjennomføring av reguleringsplan for busslomme, Torvmoen, planid. 201206, vedtar kommunestyret å
ekspropriere ca 180 m² grunn og rettigheter for anleggelse av busslommen på GB 18/42 i Søgne.
Til fastsettelse av erstatningen begjærer kommunen snarest mulig rettslig skjønn.
Etter som anleggelse av busslommen har stor betydning for trafikksikkerheten i området, vedtar
kommunestyret å søke Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder om samtykke til forhåndstiltredelse.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.04.2017
Behandling:
Repr. Terkelsen (FRP) har som tidligere leder av plan- og miljøutvalget vært sterkt involvert i å få til en avtale
med grunneier og stilte spørsmål ved sin habilitet, og fratrådte møtet under habilitetsvurderingen.. Repr.
Terkelsen (FRP) ble enstemmig vurdert habil og tiltrådte møtet.
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
For gjennomføring av reguleringsplan for busslomme, Torvmoen, planid. 201206, vedtar kommunestyret å
ekspropriere ca 180 m² grunn og rettigheter for anleggelse av busslommen på GB 18/42 i Søgne.
Til fastsettelse av erstatningen begjærer kommunen snarest mulig rettslig skjønn.
Etter som anleggelse av busslommen har stor betydning for trafikksikkerheten i området, vedtar
kommunestyret å søke Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder om samtykke til forhåndstiltredelse.
Repr. Bentsen Lieng (SP) fremmet forslag:

Flytte plassering av busslommas foreslåtte plass av plassering av sted på grunnen til Jørund Try til vest for
krysset av avgjørelsen til Jackon. Det er nærmere gangfeltet og en bedre plassering.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:



Senterpartiets forslag falt med 1 (SP) mot 26 stemmer.
Formannskapets innstilling vedtatt med 26 mot 3 (FRP 3-Jørgensen, Hansen Søyland,
Eikeland) stemmer.

Vedtak:
For gjennomføring av reguleringsplan for busslomme, Torvmoen, planid. 201206, vedtar
kommunestyret å ekspropriere ca 180 m² grunn og rettigheter for anleggelse av busslommen på GB
18/42 i Søgne.
Til fastsettelse av erstatningen begjærer kommunen snarest mulig rettslig skjønn.
Etter som anleggelse av busslommen har stor betydning for trafikksikkerheten i området, vedtar
kommunestyret å søke Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder om samtykke til forhåndstiltredelse.

PS 42/17 Ekspropriasjon til gjennomføring av områdeplan for Indre Trysnes
Rådmannens forslag til vedtak:
For gjennomføring av områdereguleringsplan for Indre Trysnes (planid.nr.
201001) vedtar kommunestyret i medhold av pbl. §16-2 å ekspropriere grunn
og rettigheter fra GB 37/83 i Søgne til erverv av ca 150 m² utsprengt areal for
utbedring av fylkesveien og ca 450 m² klausulert byggeforbuds areal på 37/83.
Til fastsettelse av erstatningen begjærer kommunen snarest mulig rettslig
skjønn.
Etter som utbedring av fylkesveien har stor betydning for trafikksikkerheten i
det aktuelle området, bl.a. som skolevei, vedtar kommunestyret å søke
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder om samtykke til forhåndstiltredelse, jfr
oreig.l §25.

Saksprotokoll i Formannskapet - 19.04.2017
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
For gjennomføring av områdereguleringsplan for Indre Trysnes (planid.nr. 201001) vedtar
kommunestyret i medhold av pbl. §16-2 å ekspropriere grunn og rettigheter fra GB 37/83 i Søgne til
erverv av ca 150 m² utsprengt areal for utbedring av fylkesveien og ca 450 m² klausulert byggeforbuds
areal på 37/83.
Til fastsettelse av erstatningen begjærer kommunen snarest mulig rettslig skjønn.
Etter som utbedring av fylkesveien har stor betydning for trafikksikkerheten i det aktuelle området,
bl.a. som skolevei, vedtar kommunestyret å søke Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder om samtykke til
forhåndstiltredelse, jfr oreig.l §25.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.04.2017
Behandling:
Repr. Aga (FRP) stilte spørsmål ved sin habilitet da hennes mann eier Trysnesveien 484, som ligger
i reguleringsplanen. Hun viste til vurdering av juridisk rådgiver Jahn Arild Stray om at hun bør anses
som habil, og fratrådte møtet under habilitetsvurderingen. Representanten ble enstemmig vurdert
som habil og tiltrådte møtet
Formannskapets innstilling vedtatt med 26 mot 3 (FRP (3 -Jørgensen, Hansen Søyland, Eikeland) stemmer.

Vedtak:
For gjennomføring av områdereguleringsplan for Indre Trysnes (planid.nr. 201001) vedtar
kommunestyret i medhold av pbl. §16-2 å ekspropriere grunn og rettigheter fra GB 37/83 i Søgne til
erverv av ca 150 m² utsprengt areal for utbedring av fylkesveien og ca 450 m² klausulert byggeforbuds
areal på 37/83.
Til fastsettelse av erstatningen begjærer kommunen snarest mulig rettslig skjønn.
Etter som utbedring av fylkesveien har stor betydning for trafikksikkerheten i det aktuelle området,
bl.a. som skolevei, vedtar kommunestyret å søke Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder om samtykke til
forhåndstiltredelse, jfr oreig.l §25.

PS 43/17 Revidering av Søgne kommunes varslingsrutiner
Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 18.04.2017
Behandling:
Parat har gitt merknader til referat fra drøftingsmøte 06.04.2017. Merknaden ble delt ut i møtet.

Innstilling:
AMU støtter forslag til revisjon av Søgne kommunes varslingsrutiner.
Foreslåtte revisjon av Søgne kommunes varslingsrutiner vedtas.
Rutiner for varsling og oppfølging evalueres innen to år, i samarbeid med
arbeidstakerorganisasjonene.
Kommunestyret delegerer myndighet til formannskapet for å behandle varslinger på rådmannen i de
saker hvor varslingsmottaket beslutter at formannskapet er rette instans.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 18.04.2017

Behandling:
Parat har gitt merknader til referat fra drøftingsmøte 06.04.2017. Merknaden ble delt ut i møtet.
Til behandling var rådmannens forslag til vedtak:

Foreslåtte revisjon av Søgne kommunes varslingsrutiner vedtas.
Rutiner for varsling og oppfølging evalueres innen to år, i samarbeid med
arbeidstakerorganisasjonene.
Kommunestyret delegerer myndighet til formannskapet for å behandle varslinger på rådmannen i de
saker hvor varslingsmottaket beslutter at formannskapet er rette instans.
Roy Fardal (H) presenterte følgende forslag til vedtak:

Foreslåtte revisjon av Søgne kommunes varslingsrutiner vedtas, med følgende endringer:
Varslinger mot rådmann meldes til personvernombud, revisjon/ kontrollutvalg og kommunestyret
umiddelbart. Kommunestyret blir kontaktpunkt. Kommunen skal bruke ekstern varslingsutvalg/ advokatfirma.
Votering
Roy Fardals forslag falt med 2 stemmer (H, SP) mot 3 stemmer (Berge, Hareland, Herdlevær).
Rådmannens forslag om at rutiner for varsling og oppfølging evalueres innen to år, i samarbeid med
arbeidstakerorganisasjonene, ble enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Foreslåtte revisjon av Søgne kommunes varslingsrutiner vedtas.
Rutiner for varsling og oppfølging evalueres innen to år, i samarbeid med
arbeidstakerorganisasjonene.
Kommunestyret delegerer myndighet til formannskapet for å behandle varslinger på rådmannen i de
saker hvor varslingsmottaket beslutter at formannskapet er rette instans.

Saksprotokoll i Formannskapet - 19.04.2017
Behandling:
Parat har gitt merknader til referat fra drøftingsmøte 06.04.2017. Merknadene ble delt ut i møtet.
Til behandling forelå administrasjonsutvalgets innstilling:
1. Foreslåtte revisjon av Søgne kommunes varslingsrutiner vedtas.
2. Rutiner for varsling og oppfølging evalueres innen to år, i samarbeid med
arbeidstakerorganisasjonene.
3. Kommunestyret delegerer myndighet til formannskapet for å behandle varslinger på rådmannen i de
saker hvor varslingsmottaket beslutter at formannskapet er rette instans.

Repr. Henriksen (AP) fremmet forslag:
1. Foreslåtte revisjon av Søgne kommunes varslingsrutiner vedtas, med følgende endringer: Varslinger
mot rådmann meldes til personvernombud, revisjon/ kontrollutvalg og kommunestyret umiddelbart.
Kommunestyret blir kontaktpunkt. Kommunen skal bruke ekstern varslingsutvalg/ advokatfirma.
2. Rutiner for varsling og oppfølging evalueres innen to år, i samarbeid med
arbeidstakerorganisasjonene.
Repr. Lohne (H) fremmet endringsforslag til punkt 2 innstillingen:
Rutiner for varsling og oppfølging evalueres innen ett år, i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene
Repr. Monstad (MDG) fremmet forslag endret punkt 3 sammenlignet med administrasjonsutvalget:
3 I saker hvor det varsles på rådmannen skal varslingsmottaket sende sakene direkte til formannskapet.
Kommunestyret delegerer myndighet til formannskapet til å behandle disse sakene.

Votering
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Arbeiderpartiets forslag punkt 1 falt med 7 (KRF, V (2), H, FRP, MDG) mot 2 (AP) stemmer
 Høyres endringsforslag til punkt 2 satt opp mot punkt 2 i administrasjonsutvalgets innstilling. Høyres
forslag enstemmig vedtatt
 Administrasjonsutvalgets innstilling punkt 3 satt opp mot MDG sitt forslag til punkt 3.
Administrasjonsutvalgets innstilling punkt 3 vedtatt med 6 mot 3 (AP, MDG)

Innstilling:
1. Foreslåtte revisjon av Søgne kommunes varslingsrutiner vedtas.
2. Rutiner for varsling og oppfølging evalueres innen ett år, i samarbeid med
arbeidstakerorganisasjonene.
3. Kommunestyret delegerer myndighet til formannskapet for å behandle varslinger på rådmannen i de
saker hvor varslingsmottaket beslutter at formannskapet er rette instans.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 27.04.2017
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
1. Foreslåtte revisjon av Søgne kommunes varslingsrutiner vedtas.
2. Rutiner for varsling og oppfølging evalueres innen ett år, i samarbeid med
arbeidstakerorganisasjonene.
3. Kommunestyret delegerer myndighet til formannskapet for å behandle varslinger på rådmannen i de
saker hvor varslingsmottaket beslutter at formannskapet er rette instans.
Repr. Løchen (H) fremmet forslag på vegne av (H, AP, SP, MDG)

«I offentlig forvaltning er varsling av kritikkverdige forhold ønsket, og varslere skal oppleve trygghet for ikke
å bli utsatt for negative reaksjoner av noen art. I kommunene er det kommunestyret som har det overordnede
og endelige arbeidsgiveransvaret ovenfor alle kommunens ansatte.

a) Kommunestyret ber rådmannen om å sjekke ut status vedrørende KS sine revideringsplaner av KSveileder for varsling og regjeringens pågående arbeid med nye og bedre varslingsregler og rutiner. I særlig
grad gjelder det varslingsvern og bedre tilrettelegging for anonym varsling.
b) Kommunestyret anbefaler om at rådmannen arbeider videre med vedlagte utkast til
varslingsrutine.
c) Varslingsrutinene for ansatte og folkevalgte i Søgne kommune bør deles opp i minst fem adskilte
rutiner.
1. Rutiner for ansatte og folkevalgte for varsling av varsler og tips om ulovlige eller kritikkverdige
forhold. (varslingsregler)
2. Rutiner for mottak av varsel (varselmottak)
3. Rutiner for saksutredning av varsel (varslingsutvalg)
Faktabasert arbeidsmetodikk anbefales.
4. Rutiner for saksbehandling av varsel (saksbehandlingsutvalg)
5. Rutiner for årsrapportering «
Vedlagte utkast til rutiner vil følge protokollen.
Votering:
 Høyres forslag ble tolket som et utsettelsesforslag, og ble stemt over slik dette forslaget forelå.
Saken ble vedtatt utsatt med 18 (H, AP, SP, MDG, KRF (1-Sæther), SV) mot 9 (KRF (2), V, FRP)
stemmer.

Vedtak:
Behandling av saken utsettes.

