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Kommunestyret
Kommunestyresalen - Søgne rådhus (ekstraordinært møte)
12.06.2017
17:30

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Astrid Margrethe Hilde
Ordfører
Bjørn Egeli
Medlem
Heidi Johansen
Medlem
Knut Henriksen
Medlem
Aslaug Bakke
Medlem
Pål Frode Henden
Medlem
Egel Terkelsen
Varaordfører
Christian Eikeland
Medlem
Gry Vibeke Aga Stubstad
Medlem
Tom Løchen
Medlem
Jack Andersen
Medlem
Oscar Lohne
Medlem
Roy Fardal
Medlem
Jan Stubstad
Medlem
Torfinn Kleivset
Medlem
Sigrun Sæther
Medlem
Yngvar Monstad
Medlem
Bjarne Bentsen Lieng
Medlem
Per Kjær
Medlem
Arild Ernst Berge
Medlem
Tone Pettersen
Medlem

Representerer
AP
AP
AP
AP
AP
AP
FRP
FRP
FRP
H
H
H
H
H
KRF
KRF
MDG
SP
SV
V
V

Forfall faste medlemmer:
Navn
Allen Elle
Charlotte Hansen Søyland
Paul Magne Lunde
Bernt Ludvig Daland
Solveig Kjelland Larsen
Helge Reisvoll

Funksjon
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
KRF
FRP
AP
FRP
AP
H

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Kristin Soltveit Upsal
Magne Haugland
Magne Charles Nilsen
Roy Parker Stubstad

Møtte for
Solveig Kjelland Larsen
Paul Magne Lunde
Bernt Ludvig Daland
Charlotte Hansen Søyland

Representerer
AP
AP
FRP
FRP

Karl Wilhelm Strandvik
Inge Johan Jenssen

Helge Reisvoll
Allen Elle

H
KRF

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Kim Høyer Holum
rådmann
Camilla Erland Aarnes
rådgiver
Av 27 medlemmer var 27 til stede inkludert møtende vararepresentanter. Møtet ble annonsert i
Fædrelandsvennen 10. juni 2017.
Møtet ble først varslet på e-post til kommunestyrets medlemmer, tirsdag 6. juni 2017. Innkallingen
ble publisert på politikernes iPader og kommunens hjemmeside på ordinær måte senere samme dag
og omfattet sak PS 52/17. Saksfremlegget ble trukket i påvente av Stortingets behandling 8. juni og
deretter sendt ut fredag 9. juni.
Merknader til innkalling og saksliste
 Repr. Terkelsen (FRP) bemerket at saksfremlegget i sak 52/17 ble publisert etter fristen på 7
dager i kommunestyrets reglement og at partiene ikke har hatt anledning til å behandle
sakene i gruppemøter. Ordfører Hilde (AP) redegjorde for at fristen for innkallingen var
overholdt etter ordinære fristberegningsregler når en frist går ut på en helligdag.
Saksfremlegget var derimot fremmet senere i påvente av stortingets behandling.
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 52/17

Kommunesammenslåing K3 - Forhandlingsutvalg og mandat

U.off.

PS 52/17 Kommunesammenslåing K3 - Forhandlingsutvalg og mandat
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Stortinget vedtok den 8. juni 2017 å slå sammen kommunene Kristiansand, Søgne og
Songdalen, og for å komme i gang med nødvendige forberedelser, nedsettes et
forhandlingsutvalg bestående av:
2. Kommunestyret gir forhandlingsutvalget fullmakt til å gjøre nødvendige forberedelser og
avklaringer i forhold til dagsorden for felles kommunestyremøte for Kristiansand, Søgne
og Songdalen den 20.06.2017.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.06.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
1. Stortinget vedtok den 8. juni 2017 å slå sammen kommunene Kristiansand, Søgne og Songdalen, og
for å komme i gang med nødvendige forberedelser, nedsettes et forhandlingsutvalg bestående av:
2. Kommunestyret gir forhandlingsutvalget fullmakt til å gjøre nødvendige forberedelser og avklaringer
i forhold til dagsorden for felles kommunestyremøte for Kristiansand, Søgne og Songdalen den
20.06.2017.
Repr. Egeli (AP) fremmet forslag til forhandlingsutvalg:
1. Stortinget vedtok den 8. juni 2017 å slå sammen kommunene Kristiansand, Søgne og Songdalen,
og for å komme i gang med nødvendige forberedelser, nedsettes et forhandlingsutvalg bestående
av:
 Ordfører Astrid Hilde (AP)
Personlig vararepresentant: Heidi Johansen (AP)
 Varaordfører Egel Terkelsen (FRP)
Personlig vararepresentant: Arild Berge (V)
 Tom Løchen (H)
Personlig vararepresentant: Torfinn Kleivset (KRF)
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet forslag:
Søgne kommunestyre innfører parlamentarisk styringsform etter kommuneloven kap. 3 i den nye kommunen.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet endringsforslag til punkt 2 sammenlignet med rådmannens forslag («og
avklaringer» strykes )
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Kommunestyret gir forhandlingsutvalget fullmakt til å gjøre nødvendige forberedelser i forhold til
dagsorden for felles kommunestyremøte for Kristiansand, Søgne og Songdalen den 20.06.2017.

Forslag fra Kristiansand til møtet i forhandlingsutvalget 13. juni utdelt i møtet:





Program for møte for forhandlingsutvalgene i Søgne, Songdalen og Kristiansand
Utkast til mandat for fellesnemnda for Nye Kristiansand
Reglement for møtegodtgjøring til Fellesnemnda for sammenslåing av kommunene
Søgne, Songdalen og Kristiansand
Prinsipper for etablering av Nye Kristiansand

Repr. Eikeland (FRP) fremmet protokolltilførsel til forhandlingsutvalget:

1. Søgne kommunes godtgjørelsesreglement tas med som et utgangspunkt i forhandlinger om
møtegodtgjørelser
2. Søgne kommune vil arbeide for at fagstaber etableres der det er mest hensiktsmessig, der alle tre
eksisterende rådhus skal benyttes (innspill til utdelt forslag fra Kristiansand under tema
administrativ organisering)
Repr. Haugland (AP) fremmet protokolltilførsel til forhandlingsutvalget:
Dem nye kommunen skal hete «Christianssand»
Repr. Egeli (AP) fremmet protokolltilførsel til forhandlingsutvalget:


Fellesnemnda består av formannskapene i de tre kommunene



En bør vurdere en større representasjon fr organisasjonene i det partssammensatte utvalget

Repr. Andersen (H) fremmet protokolltilførsel til forhandlingsutvalget:
Målsettinger ved forhandlingene
Tangvall senter opprettholdes og videreutvikles for å gi bydelen Søgnes innbyggere gode tilbud innen
offentlig sektor og hva angår handel og private tjenester.
Nærhetsprinsippet må være en overordnet målsetting
I samsvar med denne målsettingen er det særdeles viktig at tilbud innen helse og omsorg skal gis i bydelen
Søgne, for innbyggerne her.
Dette er blant annet:
 Legetjenester/legevakt
 Institusjonstjenester
 Aldersboliger
 Øke bevilgninger til skole og barnehager
 Ungdomsaktiviteter
I tillegg må næringsarealer prioriteres i nærområde hvor de allerede er etablert og foreslått. Redusere
eiendomsskatter. Øke støtten til det frivillige kulturlivet. Beholde kulturskolen
Repr. Monstad (MDG) fremmet protokolltilførsel til forhandlingsutvalget:
Det nye kommunestyret økes til 77 representanter for å sikre Søgne og Songdalen en viss representasjon i
storkommunen

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:




Rådmannens forslag til punkt 1 med forslag til forhandlingsutvalg fra Arbeiderpartiet enstemmig
vedtatt.
Rådmannens forslag til punkt 2 med endring fra FRP vedtatt med 25 mot 2 stemmer (V).
FRP sitt forslag om parlamentarisme falt med 22 mot 5 stemmer (FRP)

Vedtak:
1. Stortinget vedtok den 8. juni 2017 å slå sammen kommunene Kristiansand, Søgne og Songdalen, og
for å komme i gang med nødvendige forberedelser, nedsettes et forhandlingsutvalg bestående av:
Ordfører Astrid Hilde (AP)
Personlig vararepresentant: Heidi Johansen (AP)
Varaordfører Egel Terkelsen (FRP)
Personlig vararepresentant: Arild Berge (V)
Tom Løchen (H)

Personlig vararepresentant: Torfinn Kleivset (KRF)
2. Kommunestyret gir forhandlingsutvalget fullmakt til å gjøre nødvendige forberedelser i forhold til
dagsorden for felles kommunestyremøte for Kristiansand, Søgne og Songdalen den 20.06.2017.

