SØGNE
KOMMUNE
Møteprotokoll
Utvalg:
Kommunestyret
Møtested: Scandic Kristiansand Bystranda hotell ( etter fellesmøtet)
Dato:
20.06.2017
Tid:
16:00
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
Bernt Ludvig Daland
Medlem
Gry Vibeke Aga Stubstad
Medlem
Tom Løchen
Medlem
Jack Andersen
Medlem
Oscar Lohne
Medlem
Helge Reisvoll
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
H
KRF
KRF
MDG
SP
SV
V
V

Forfall faste medlemmer:
Navn
Christian Eikeland
Allen Elle
Charlotte Hansen Søyland
Paul Magne Lunde
Solveig Kjelland Larsen

Funksjon
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
FRP
KRF
FRP
AP
AP

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Magne Haugland
Audun Hinna Øvrebø
Tom Jørgensen
Ole Petter Sløgedal

Møtte for
Solveig Kjelland Larsen
Paul Magne Lunde
Christian Eikeland
Charlotte Hansen Søyland

Representerer
AP
AP
FRP
FRP

Inge Johan Jenssen

Allen Elle

KRF

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Kim Høyer Holum
Rådmann
Bente Hamre
Rådgiver
Av 27 medlemmer var 27 til stede, inkludert møtende vararepresentanter. Ingen merknader til
innkalling og sakskart datert 13.06.2017, med oppdatering 14.06.2017. Sak som ble behandlet: PS
54/17.
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Astrid Margrethe Hilde (sign.)
ordfører

Saksnr

Innhold

PS 54/17

Nye Kristiansand - Sammenslåing av Songdalen, Søgne og
Kristiansand

Bente Hamre (sign.)
rådgiver

U.off.

PS 54/17 Nye Kristiansand - Sammenslåing av Songdalen, Søgne og Kristiansand
Rådmannens forslag til vedtak:

1. Kommunestyret i Søgne tar Stortingets vedtak til etterretning.
2. Den nye kommunen skal hete Kristiansand.
3. Bystyret i Kristiansand skal ha 71 medlemmer og kommunen skal være organisert etter
formannskapsmodellen.
4. Det nedsettes ei fellesnemnd for etableringen av den nye kommunen. Nemndas mandat er
nærmere beskrevet i vedlegg 1. Fellesnemnda skal ha totalt 31 medlemmer. Det skal også
etableres et arbeidsutvalg bestående av 9 medlemmer (3 fra hver kommune). Nemdas
medlemmer velges blant by-/kommunestyrets medlemmer og er fordelt slik per kommune:
 Songdalen – 7 medlemmer (formannskapets medlemmer)
 Søgne – 9 medlemmer (formannskapets medlemmer)
 Kristiansand – 15 medlemmer
Kommunestyret velger ordfører, varaordfører og opposisjonsleder til Fellesnemdas
arbeidsutvalg
5. Kommunestyret i Søgne godkjenner forslag til mandat for fellesnemda.
6. Fellesnemnda skal nedsette et partssammensatt utvalg.
7. Revisjon for fellesnemnda er Agder kommunerevisjon.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 19.06.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
16.06.17 ble det gjennomført drøftingsmøte med de hovedtillitsvalgte. Referatet ble gjort tilgjengelig samme
dag.

Innstilling:
Administrasjonsutvalget tar rådmannens forslag til vedtak til orientering.
Administrasjonsutvalget slutter seg til innspill fra de hovedtillitsvalgte med unntak av innspill fra
Delta, jmf drøftingsmøtet 16.06.2017. Administrasjonsutvalget anbefaler å bruke av sentral pott stilt
til dispensasjon fra statens side når det gjelder lønnsharmonisering, lokale særavtaler o.l.
Innstillingen er enstemmig vedtatt.

8. Kommunestyret i Søgne tar Stortingets vedtak til etterretning.
9. Den nye kommunen skal hete Kristiansand.
10. Bystyret i Kristiansand skal ha 71 medlemmer og kommunen skal være organisert etter
formannskapsmodellen.
11. Det nedsettes ei fellesnemnd for etableringen av den nye kommunen. Nemndas mandat er
nærmere beskrevet i vedlegg 1. Fellesnemnda skal ha totalt 31 medlemmer. Det skal også
etableres et arbeidsutvalg bestående av 9 medlemmer (3 fra hver kommune). Nemdas
medlemmer velges blant by-/kommunestyrets medlemmer og er fordelt slik per kommune:
 Songdalen – 7 medlemmer (formannskapets medlemmer)
 Søgne – 9 medlemmer (formannskapets medlemmer)

 Kristiansand – 15 medlemmer
Kommunestyret velger ordfører, varaordfører og opposisjonsleder til Fellesnemdas
arbeidsutvalg
12. Kommunestyret i Søgne godkjenner forslag til mandat for fellesnemda.
13. Fellesnemnda skal nedsette et partssammensatt utvalg.
14. Revisjon for fellesnemnda er Agder kommunerevisjon.

Saksprotokoll i Formannskapet - 20.06.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Varaordfører Terkelsen (FRP) fremmet forslag:

1. Kommunestyret i Søgne tar Stortingets vedtak til etterretning.
2. Den nye kommunen skal hete Kristiansand.
3. Bystyret i Kristiansand skal ha 71 medlemmer og det innføres Parlamentarisk styringsform etter
kommuneloven kap. 3.
4. Det nedsettes ei fellesnemnd for etableringen av den nye kommunen. Nemndas mandat er nærmere
beskrevet i vedlegg 1. Fellesnemnda skal ha totalt 31 medlemmer. Det skal også etableres et
arbeidsutvalg bestående av 9 medlemmer (3 fra hver kommune). Nemdas medlemmer velges blant by/kommunestyrets medlemmer og er fordelt slik per kommune:
Songdalen – 7 medlemmer (formannskapets medlemmer)
Søgne – 9 medlemmer (formannskapets medlemmer)
Kristiansand – 15 medlemmer
Kommunestyret velger ordfører, varaordfører og opposisjonsleder til Fellesnemdas arbeidsutvalg
5. Kommunestyret i Søgne godkjenner forslag til mandat for fellesnemda.
6. Fellesnemnda skal nedsette et partssammensatt utvalg.
7. Revisjon for fellesnemnda er Agder kommunerevisjon.
Repr. Berge (V) fremmet utsettelsesforslag:

Formannskapet ønsker at før endelig vedtak gjøres i saken utsettes endelig behandling i
kommunestyret til medio august.
Det ble votert over utsettelsesforslaget. Forslaget falt med 6 mot 3 stemmer (V, SV, FRP).
Ordfører Hilde (AP) ba om protokolltilførsel:
I utkast til prinsipper for etablering av Nye Kristiansand som skal vedtas av første fellesnemnd
forslår Søgne representanter følgende endring – under administrativ organisering utgår følgende: (i
første setning) […] og deres fagstaber […]

Votering:

Rådmannens forslag til vedtak satt opp mot forslag fra FRP.
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 8 mot 1 stemme (FRP).

Innstilling:
1. Kommunestyret i Søgne tar Stortingets vedtak til etterretning.
2. Den nye kommunen skal hete Kristiansand.
3. Bystyret i Kristiansand skal ha 71 medlemmer og kommunen skal være organisert etter
formannskapsmodellen.
4. Det nedsettes ei fellesnemnd for etableringen av den nye kommunen. Nemndas mandat er nærmere
beskrevet i vedlegg 1. Fellesnemnda skal ha totalt 31 medlemmer. Det skal også etableres et
arbeidsutvalg bestående av 9 medlemmer (3 fra hver kommune). Nemdas medlemmer velges blant
by-/kommunestyrets medlemmer og er fordelt slik per kommune:
Songdalen – 7 medlemmer (formannskapets medlemmer)
Søgne – 9 medlemmer (formannskapets medlemmer)
Kristiansand – 15 medlemmer
Kommunestyret velger ordfører, varaordfører og opposisjonsleder til Fellesnemdas
arbeidsutvalg
5. Kommunestyret i Søgne godkjenner forslag til mandat for fellesnemda.
6. Fellesnemnda skal nedsette et partssammensatt utvalg.
7. Revisjon for fellesnemnda er Agder kommunerevisjon.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2017
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling.
I møtet ble brevet fra KMD Gjennomføring av felles kommunestyremøte datert 09.06.2017 delt ut.
Fylkesmann Dag Petter Sødal orienterte samt besvarte spørsmål.
Varaordfører Terkelsen (FRP) fremmet forslag:
1. Kommunestyret i Søgne tar Stortingets vedtak til etterretning.
2. Den nye kommunen skal hete Kristiansand.
3. Bystyret i Kristiansand skal ha 71 medlemmer og det innføres Parlamentarisk styringsform etter
kommuneloven kap. 3.
4. Det nedsettes ei fellesnemnd for etableringen av den nye kommunen. Nemndas mandat er
nærmere beskrevet i vedlegg 1. Fellesnemnda skal ha totalt 31 medlemmer. Det skal også etableres
et arbeidsutvalg bestående av 9 medlemmer (3 fra hver kommune). Nemdas medlemmer velges blant
by-/kommunestyrets medlemmer og er fordelt slik per kommune:




Songdalen – 7 medlemmer (formannskapets medlemmer)
Søgne – 9 medlemmer (formannskapets medlemmer)
Kristiansand – 15 medlemmer

Kommunestyret velger ordfører, varaordfører og opposisjonsleder til Fellesnemdas arbeidsutvalg
5. Kommunestyret i Søgne godkjenner forslag til mandat for fellesnemda.

6. Fellesnemnda skal nedsette et partssammensatt utvalg.
7. Revisjon for fellesnemnda er Agder kommunerevisjon.
Repr. Berge (V) fremmet utsettelsesforslag:
Kommunestyret ønsker at før endelig vedtak gjøres i saken utsettes endelig behandling i
kommunestyret medio august.
Utsettelsesforslaget nedstemt med stemmer 18 mot 9 stemmer (FRP, V, SV, SP).
Ordfører Hilde (AP) fremmet protokolltilførsel:
I Utkast til prinsipper for etablering av Nye Kristiansand som skal vedtas av første fellesnemnd
foreslår Søgnes representanter følgende endring – under administrativ organisering utgår følgende: (i
første setning) […] og deres fagstaber […]
De hovedtillitsvalgtes anmerkninger i drøftingsmøte 16.06.17 og møte i forhandlingsutvalget
13.06.17 tas med i den videre behandlingen, dette gjelder blant annet harmonisering av lønn, og at
hovedverneombudet bør være med i partssammensatt utvalg med møte møte- og talerett.
Votering:
Formannskapets innstiling satt opp mot forslag fra FRP
Formannskapets innstilling vedtatt med 22 mot 5 stemmer (FRP)
Innstilling:

1. Kommunestyret i Søgne tar Stortingets vedtak til etterretning.
2. Den nye kommunen skal hete Kristiansand.
3. Bystyret i Kristiansand skal ha 71 medlemmer og kommunen skal være organisert etter
formannskapsmodellen.
4. Det nedsettes ei fellesnemnd for etableringen av den nye kommunen. Nemndas mandat er
nærmere beskrevet i vedlegg 1. Fellesnemnda skal ha totalt 31 medlemmer. Det skal også
etableres et arbeidsutvalg bestående av 9 medlemmer (3 fra hver kommune). Nemdas medlemmer
velges blant by-/kommunestyrets medlemmer og er fordelt slik per kommune:
 Songdalen – 7 medlemmer (formannskapets medlemmer)
 Søgne – 9 medlemmer (formannskapets medlemmer)
 Kristiansand – 15 medlemmer
Kommunestyret velger ordfører, varaordfører og opposisjonsleder til Fellesnemdas arbeidsutvalg
5. Kommunestyret i Søgne godkjenner forslag til mandat for fellesnemda.
6. Fellesnemnda skal nedsette et partssammensatt utvalg.
7. Revisjon for fellesnemnda er Agder kommunerevisjon.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2017
Behandling:
Varaordfører Terkelsen (FRP) fremmet forslag:
1. Kommunestyret i Søgne tar Stortingets vedtak til etterretning.
2. Den nye kommunen skal hete Kristiansand.

3. Bystyret i Kristiansand skal ha 71 medlemmer og det innføres Parlamentarisk styringsform etter
kommuneloven kap. 3.
4. Det nedsettes ei fellesnemnd for etableringen av den nye kommunen. Nemndas mandat er nærmere
beskrevet i vedlegg 1. Fellesnemnda skal ha totalt 31 medlemmer. Det skal også etableres et arbeidsutvalg
bestående av 9 medlemmer (3 fra hver kommune). Nemdas medlemmer velges blant by-/kommunestyrets
medlemmer og er fordelt slik per kommune:
 Songdalen – 7 medlemmer (formannskapets medlemmer)
 Søgne – 9 medlemmer (formannskapets medlemmer)
 Kristiansand – 15 medlemmer
Kommunestyret velger ordfører, varaordfører og opposisjonsleder til Fellesnemdas arbeidsutvalg
5. Kommunestyret i Søgne godkjenner forslag til mandat for fellesnemda.
6. Fellesnemnda skal nedsette et partssammensatt utvalg.
7. Revisjon for fellesnemnda er Agder kommunerevisjon.
Valg av fellesnemnd: ordfører informerte kommunestyret om at valget av formannskapet til fellesnemnd må
skje ved forholdstallsvalg, siden formannskapet ble valgt ved forholdstallsvalg på det konstituerende
kommunestyremøte, 22.10.15. Et enstemmig kommunestyre ga sin tilslutning til at forholdstallsvalget ble
avholdt på følgende måte: protokollen fra konstituerende kommunestyremøte, 22.10.15 vedlegges denne
protokollen siden et forholdstallsvalg med de samme listene gir det samme resultatet. Varaliste for
fellesnemndas medlemmer blir lik som for formannskapet.
Som medlemmer og varamedlemmer til fellesnemnd for valgperioden
2017 – 2019 blir følgende valgt:
Medlemmer:
Astrid M. Hilde (AP)
Bjørn Egeli (AP)
Solveig K. Larsen (AP)
Arild E. Berge (V)
Torfinn Kleivset (KRF)
Egel Terkelsen (FRP)
Per Kjær (SV)
Tom Løchen (H)
Jack Andersen (H)
Varamedlemmer FRP:
1. Bernt Ludvig Daland
2. Gry Vibeke Aga Stubstad
3. Christian Eikeland
4. Charlotte Hansen Søyland
Varamedlemmer fellesliste AP/V:
1. Aslaug Bakke (AP)
2. Paul Magne Lunde (AP)
3. Tone Pettersen (V)
4. Knut Henriksen (AP)
5. Heidi Johansen (AP)
6. Pål Frode Henden (AP)
Varamedlemmer H:
1. Oscar Lohne
2. Helge Reisvold
3. Roy Fardal
Varamedlemmer KRF:
1. Allen Elle
2. Sigrun Sæther
Varamedlemmer fellesliste SP/SV/MDG:
1. Yngvar Monstad
2. Bjarne Bentsen Lieng
Som fellesnemdas arbeidsutvalg blir følgende medlemmer og varamedlemmer foreslått:

 ordfører Astrid Hilde (AP) med personlig vara: Aslaug Bakke (AP)
 varaordfører Egel Terkelsen (FRP) med personlig vara: Arild Ernst Berge (V)
 opposisjonsleder Tom Løchen (H) med personlig vara: Torfinn Kleivset (KRF)
Ingen andre forslag ble fremmet, og arbeidsutvalget anses som valgt.
Votering
Kommunestyret innstiling fra møte 20.06.17 kl 13:00 ble satt opp mot forslag fra FRP
Kommunestyrets innstilling vedtatt med 22 mot 5 stemmer (FRP)
Valg av medlemmer til fellesnemnd og arbeidsgruppe ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Kommunestyret i Søgne tar Stortingets vedtak til etterretning.
2. Den nye kommunen skal hete Kristiansand.
3. Bystyret i Kristiansand skal ha 71 medlemmer og kommunen skal være organisert etter
formannskapsmodellen.
4. Det nedsettes ei fellesnemnd for etableringen av den nye kommunen. Nemndas mandat er
nærmere beskrevet i vedlegg 1. Fellesnemnda skal ha totalt 31 medlemmer. Det skal også
etableres et arbeidsutvalg bestående av 9 medlemmer (3 fra hver kommune). Nemdas
medlemmer velges blant by-/kommunestyrets medlemmer og er fordelt slik per kommune:
 Songdalen – 7 medlemmer (formannskapets medlemmer)
 Søgne – 9 medlemmer (formannskapets medlemmer)
 Kristiansand – 15 medlemmer
 Kommunestyret velger ordfører, varaordfører og opposisjonsleder til Fellesnemdas
arbeidsutvalg
5. Kommunestyret i Søgne godkjenner forslag til mandat for fellesnemda.
6. Fellesnemnda skal nedsette et partssammensatt utvalg.
7. Revisjon for fellesnemnda er Agder kommunerevisjon.
Som medlemmer og varamedlemmer til fellesnemnd for valgperioden
2017 – 2019 er følgende valgt:
Medlemmer:
Astrid M. Hilde (AP)
Bjørn Egeli (AP)
Solveig K. Larsen (AP)
Arild E. Berge (V)
Torfinn Kleivset (KRF)
Egel Terkelsen (FRP)
Per Kjær (SV)
Tom Løchen (H)
Jack Andersen (H)
Varamedlemmer FRP:
1. Bernt Ludvig Daland
2. Gry Vibeke Aga Stubstad
3. Christian Eikeland
4. Charlotte Hansen Søyland
Varamedlemmer fellesliste AP/V:
1. Aslaug Bakke (AP)
2. Paul Magne Lunde (AP)
3. Tone Pettersen (V)
4. Knut Henriksen (AP)
5. Heidi Johansen (AP)
6. Pål Frode Henden (AP)
Varamedlemmer H:
1. Oscar Lohne
2. Helge Reisvold
3. Roy Fardal

Varamedlemmer KRF:
1. Allen Elle
2. Sigrun Sæther
Varamedlemmer fellesliste SP/SV/MDG:
1. Yngvar Monstad
2. Bjarne Bentsen Lieng

Som medlemmer og varamedlemmer av fellesnemndas arbeidsutvalg er følgende valgt:
 ordfører Astrid Hilde (AP) med personlig vara: Aslaug Bakke (AP)
 varaordfører Egel Terkelsen (FRP) med personlig vara: Arild Ernst Berge (V)
 opposisjonsleder Tom Løchen (H) med personlig vara: Torfinn Kleivset (KRF)

