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Av 27 medlemmer var 27 til stede, inkludert møtende vararepresentanter. Repr. Soltveit Upsal møtte
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PS 98/17 - Sluttbehandling - Detaljregulering for Svanevågen (Borøya), Plan ID 201404
Repr. Reisvoll (H) erklært inhabil og fratrådte møtet. Vararepresentant Trond Reitan (H)
tiltrådte møtet.

Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.
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PS 96/17 Godkjenning av protokoll fra møte i kommunestyret 31.08.17
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte i kommunestyret 31.08.17.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.09.2017
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte i kommunestyret 31.08.17.

PS 97/17 Referatsaker kommunestyret 31.08.17
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.09.2017
Behandling:
RS 14/17 Protokoller fra generalforsamling - Avfall Sør AS og Avfall Sør Holding AS og protokoll fra
selskapsmøte i Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen DA - mandag 12. juni 2017


Kort orientering ved kommunalsjef for teknisk , Torkjell Tofte om status i forbindelse med
RenoNordens konkurs

For øvrig ingen merknader til referatsakene

Vedtak:
Kommunestyret tar referatsakene til orientering.

RS 14/17 Protokoller fra generalforsamling - Avfall Sør AS og Avfall Sør
Holding AS og protokoll fra selskapsmøte i Renovasjonsselskapet for
Kristiansandsregionen DA - mandag 12. juni 2017 2012/1794
RS 15/17 Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Varodd AS 25.08.17
2006/1627
RS 16/17 Særutskrift Godkjenning av festeavtale mellom Stiftelsen Langenes
arbeidskirke og Søgne kommune 2016/3449
PS 98/17 Sluttbehandling - Detaljregulering for Svanevågen (Borøya), Plan ID
201404

Rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljregulering for Svanevågen (Borøya), plan
ID 201404 (vedlegg 1-3).

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 20.09.2017
Behandling:
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Reisvoll (H) pga sin rolle som part i reguleringsplanen
Representanten ble erklært inhabil og fratrådte møtet. Repr. Harbak (H) tiltrådte møtet.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljregulering for Svanevågen (Borøya), plan
ID 201404 (vedlegg 1-3).
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 7 mot 2 stemmer (Lunde; AP, MDG).
Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret.
Innstilling:
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljregulering for Svanevågen (Borøya), plan
ID 201404 (vedlegg 1-3).

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.09.2017
Behandling:
Repr. Reisvoll (H) stilte spørsmål ved sin habilitet. pga sin rolle som part i reguleringsplanen, og fratrådte
møtet under habilitetsvurderingen. Representanten ble enstemmig erklært inhabil og vararepresentant Trond
Reitan (H) tiltrådte møtet.
Plan- og miljøutvalgets innstilling vedtatt med 17 (V, KRF, H, SP, FRP) mot 9 (SV, MDG, AP(7)) stemmer.

Vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljregulering for Svanevågen (Borøya), plan ID
201404 (vedlegg 1-3).

PS 99/17 Endringer i ekteskapsloven. Kommunale vigsler fra 1.1.2018.

Rådmannens forslag til vedtak:
1. I forbindelse med overføring av vigselsmyndighet til kommunen jfr. ny ekteskapslov § 12 a,
innleder Søgne kommune forhandlinger med Kristiansand og Songdalen kommuner med mål
å inngå avtale om interkommunalt samarbeid om kommunale vigsler etter
vertskommunemodellen (KL § 28-1a) fra og med 1.1.2018.
2. Avtalen inngås innen rammen av de økonomiske overføringene fra Staten til kommunen i
statsbudsjettet.
3. Forutsatt inngåelse av vertskommunesamarbeid, delegeres vigselsmyndigheten etter ny
ekteskapslov § 12 b til Kristiansand kommune (se vedtakets pkt. 1).
4. Avtalen om vertskommunesamarbeid godkjennes av kommunestyret.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.09.2017
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. I forbindelse med overføring av vigselsmyndighet til kommunen jfr. ny ekteskapslov § 12 a, innleder
Søgne kommune forhandlinger med Kristiansand og Songdalen kommuner med mål å inngå avtale
om interkommunalt samarbeid om kommunale vigsler etter vertskommunemodellen (KL § 28-1a) fra
og med 1.1.2018.
2. Avtalen inngås innen rammen av de økonomiske overføringene fra Staten til kommunen i
statsbudsjettet.
3. Forutsatt inngåelse av vertskommunesamarbeid, delegeres vigselsmyndigheten etter ny ekteskapslov
§ 12 b til Kristiansand kommune (se vedtakets pkt. 1).
4. Avtalen om vertskommunesamarbeid godkjennes av kommunestyret.

PS 100/17 Deltakelse i styrevervregisteret
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune slutter seg til KS styrevervregister.

Saksprotokoll i Formannskapet - 13.09.2017
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Søgne kommune slutter seg til KS styrevervregister.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.09.2017
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Søgne kommune slutter seg til KS styrevervregister.

PS 101/17 Saksfremlegg - Invitasjon til å delta i prosjektet: Fornying og utvikling
av lokaldemokratiet i kommuner med vedtak om sammenslåing
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune takker ja til invitasjonen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å delta i et
nytt toårig prosjekt for å utvikle lokaldemokratiet.

Saksprotokoll i Formannskapet - 13.09.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune takker ja til invitasjonen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å delta i et
nytt toårig prosjekt for å utvikle lokaldemokratiet.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet tilleggsforslag:
Samlinger i forbindelse med fornying og utvikling av lokaldemokratiet organiseres av Rådmann for å kunne
forvalte felleskapets midler på en best mulig måte.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
 Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 FRP sitt tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Søgne kommune takker ja til invitasjonen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å
delta i et nytt toårig prosjekt for å utvikle lokaldemokratiet.
Samlinger i forbindelse med fornying og utvikling av lokaldemokratiet organiseres av Rådmann for å
kunne forvalte felleskapets midler på en best mulig måte.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.09.2017
Behandling:
Formannskapets innstilling vedtatt med 26 mot 1 (SP) stemme.

Vedtak:
Søgne kommune takker ja til invitasjonen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å
delta i et nytt toårig prosjekt for å utvikle lokaldemokratiet.
Samlinger i forbindelse med fornying og utvikling av lokaldemokratiet organiseres av Rådmann for å
kunne forvalte felleskapets midler på en best mulig måte.

PS 102/17 Helse- og omsorgsplan 2017-2030
Rådmannens forslag til vedtak:
Ny helse- og omsorgsplan 2017-2020 vedtas slik den presenteres i saksframlegget.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 28.08.2017
Behandling:
Eldrerådet anbefaler at en beskrivelse av valgfaget «Innsats for andre» inkluderes i helse- og omsorgsplan
2017-2020. Eldrerådet anbefaler at ungdomsskoleelever som velger dette faget også får anledning til å besøke
hjemmeboende eldre.
Helse og omsorgsplanen s. 27
«Den demografiske utviklingen (kap 7.1, figur 1) tilsier også behov for en videre utvidelse av
kommunal sykehjemsdrift. Det foreslås å igangsette planlegging av dette i neste fase når nye
omsorgsboliger er etablert og tatt i bruk (kap 6.4.3.2). Vurderingen er at vi da i større grad
enn nå kan konkretisere behovet videre i planperioden. Kanskje vil det om få år vise seg at
hjemmebaserte tjenester og institusjonstjenester i større grad må videreutvikles på hvert sitt
geografiske område som følge av arealmessige begrensinger. I løpet av planprosessen er
flere alternativer nevnt fra flere hold som mulige arealmessige alternativer. Blant annet
«Mesta-tomta» og Kjellandsheia (kap 7.3)».
Eldrerådet anbefaler at Breiteigen også vurderes som et arealmessig alternativ. Det samme gjelder nåværende
parkeringsareal mellom Søgne omsorgssenter og hovedveien, der man også bør vurdere å bygge i høyden.
Parkeringsanlegg kan planlegges til kjelleretasjen.
Eldrerådet anbefaler at man styrker innsatsen ved forebyggende hjemmebesøk hos eldre.

Innstilling:
Ny helse- og omsorgsplan 2017-2020 vedtas slik den presenteres i saksframlegget, med eldrerådets
merknader.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 29.08.2017
Innstilling:
Ny helse- og omsorgsplan 2017-2020 vedtas slik den presenteres i saksframlegget.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 06.09.2017
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:

Ny helse- og omsorgsplan 2017-2030 vedtas slik den presenteres i saksframlegget.
Administrasjonen presiserte at planen er foreslått gjeldende til 2030, og ikke til 2020.
Kommunalsjef Svein Resset orienterte samt besvarte spørsmål. Følgende fra administrasjonen stilte:
kommuneoverlege Vegard Nilsen, avdelingsleder hjemmetjenester Oddny Tesaker Hystad, enhetsleder enhet
for livsmestring Trine Lise Enersen, fagleder forvaltningstjenesten Arnfinn Rodal og enhetsleder enhet for
hjemmetjenester Anne Lise Sandbakken.
Repr. Henden (AP) – foreslo tillegg til hovedmål (side 19 i handlingsplanen):
Enkeltpersoner må i fremtiden ta større ansvar for egen helse, og tjenestene skal understøtte brukernes egne
ressurser og muligheter.
Eldrerådets forslag tas med videre.
Repr. Johansen (AP) foreslo endringer i pkt 6.2.4 Strategi:
Både innbyggere og kommunen kan kjøpe private tjenestetilbud. Dersom det vurderes å åpne for offentlig og
privat samarbeid der dette gir forsvarlige og hensiktsmessige tjenester skal saken tas opp til politisk
behandling før slike samarbeider iverksettes.
Repr. Johansen (AP) foreslo følgende tillegg:
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner revideres og det skal henvises til den planen i helse- og
omsorgsplanen.
Repr. Henden (AP) foreslo endringer i pkt 6.2.4 Strategi, første kulepunkt:
Samarbeid med private aktører i forhold til BPA videreføres og evalueres.
Hvis endringer i planen gjøres skal disse innarbeides i planen før den gjøres tilgjengelig på kommunens
hjemmesider.
Repr. Sløgedal (FRP) ba om følgende protokolltilførsel:
FRP tar planen til orientering og kommer tilbake med konkrete forslag i formannskap og kommunestyrets
behandling av planen.

Votering:
Det ble votert punktvis over tilleggsforslagene.
Følgende av tilleggsforslagene ble enstemmig vedtatt:
Eldrerådets forslag tas med videre.
Følgende ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer (H, FRP):
Enkeltpersoner må i fremtiden ta større ansvar for egen helse, og tjenestene skal understøtte brukernes egne
ressurser og muligheter.
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner revideres og det skal henvises til den planen i helse- og
omsorgsplanen.

Hvis endringer i planen gjøres skal disse innarbeides i planen før den gjøres tilgjengelig på kommunens
hjemmesider.
Følgende forslag falt med 4 mot 5 stemmer (H, FRP, KRF):
Både innbyggere og kommunen kan kjøpe private tjenestetilbud. Dersom det vurderes å åpne for offentlig og
privat samarbeid der dette gir forsvarlige og hensiktsmessige tjenester skal saken tas opp til politisk
behandling før slike samarbeider iverksettes.
Samarbeid med private aktører i forhold til BPA videreføres og evalueres.
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Tjenesteutvalget innstiller til formannskapet.

Innstilling:
Ny helse- og omsorgsplan 2017-2030 vedtas slik den presenteres i saksframlegget, med følgende
tillegg/endringer:
Enkeltpersoner må i fremtiden ta større ansvar for egen helse, og tjenestene skal understøtte
brukernes egne ressurser og muligheter.
Eldrerådets forslag tas med videre.
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner revideres og det skal henvises til den planen i helse- og
omsorgsplanen.
Hvis endringer i planen gjøres skal disse innarbeides i planen før den gjøres tilgjengelig på
kommunens hjemmesider.

Saksprotokoll i Formannskapet - 13.09.2017
Behandling:
Kommunalsjef for helse og omsorg Svein Resset presenterte Helse- og omsorgsplanen 2017-2020 og svarte
på spørsmål i forkant av behandlingen.
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
Ny helse- og omsorgsplan 2017-2030 vedtas slik den presenteres i saksframlegget, med følgende
tillegg/endringer:
Enkeltpersoner må i fremtiden ta større ansvar for egen helse, og tjenestene skal understøtte brukernes egne
ressurser og muligheter.

Eldrerådets forslag tas med videre.
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner revideres og det skal henvises til den planen i helse- og
omsorgsplanen.
Hvis endringer i planen gjøres skal disse innarbeides i planen før den gjøres tilgjengelig på kommunens
hjemmesider.
Repr. Andersen (H) fremmet tilleggsforslag til endringer i planen:
Pkt. 2.2 i planen: Verdighetsgarantien trådte i kraft 1.1.11 man implementerer denne i planen. Det settes
fokus på: Tilbudet til eldre skal innrettes i respekt for den enkeltes selvbestemmelsesrett, egenverdi og
livsførsel og sikre at medisinsk behov blir ivaretatt. Den enkelte skal ha riktig og ansvarlig boform. Eldre på
institusjon skal ha enerom
Pkt. 3 i planen: Demensplanen skal være gjennomført innen 2020- målet med demensplanen er å skape et mer
demensvennlig samfunn, det vil si integrere personer med demens i fellesskapet. Øke kunnskapen om
demensutfordringer.
Repr. Bakke (AP) fremmet tilleggsforslag til endringer i planen:
Både innbyggere og kommunen kan kjøpe private tjenestetilbud der dette gir forsvarlige og hensiktsmessige
tjenester.
Private tjenester skal ikke erstatte kommunale ansatte uten politisk behandling. Private tjenester kan ytes som
et tillegg til dagens kommunale tjenester
Avtalen om private som innebærer outsourcing helt eller delvis av dagens kommunale tjenester skal ikke
inngås uten forutgående politisk behandling

Votering:
Det ble votert punktvis over tjenesteutvalgets innstilling og endringsforslag fremmet i møtet:
Følgende punkter i tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt:



Eldrerådets forslag tas med videre
Hvis endringer i planen gjøres skal disse innarbeides i planen før den gjøres tilgjengelig på
kommunens hjemmesider

Følgende punkter i tjenesteutvalgets innstilling vedtatt med 8 mot 1(FRP) stemme



Enkeltpersoner må i fremtiden ta større ansvar for egen helse, og tjenestene skal understøtte
brukernes egne ressurser og muligheter.
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner revideres og det skal henvises til den planen i helse- og
omsorgsplanen.

Tilleggsforslag til endringer i planen fra Høyre og AP fremmet i møtet enstemmig vedtatt
Ny helse- og omsorgsplan 2017-2030 vedtas slik den presenteres i saksframlegget, med tillegg/endringer ble
enstemmig vedtatt

Innstilling til kommunestyret:
Ny helse- og omsorgsplan 2017-2030 vedtas slik den presenteres i saksframlegget, med følgende
tillegg/endringer:

Enkeltpersoner må i fremtiden ta større ansvar for egen helse, og tjenestene skal understøtte brukernes egne
ressurser og muligheter.
Eldrerådets forslag tas med videre.
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner revideres og det skal henvises til den planen i helse- og
omsorgsplanen.
Pkt. 2.2 i planen: Verdighetsgarantien trådte i kraft 1.1.11 man implementerer denne i planen. Det settes
fokus på: Tilbudet til eldre skal innrettes i respekt for den enkeltes selvbestemmelsesrett, egenverdi og
livsførsel og sikre at medisinsk behov blir ivaretatt. Den enkelte skal ha riktig og ansvarlig boform. Eldre på
institusjon skal ha enerom
Pkt. 3 i planen: Demensplanen skal være gjennomført innen 2020- målet med demensplanen er å skape et mer
demensvennlig samfunn, det vil si integrere personer med demens i fellesskapet. Øke kunnskapen om
demensutfordringer.
Både innbyggere og kommunen kan kjøpe private tjenestetilbud der dette gir forsvarlige og hensiktsmessige
tjenester.
Private tjenester skal ikke erstatte kommunale ansatte uten politisk behandling. Private tjenester kan ytes som
et tillegg til dagens kommunale tjenester
Avtalen om private som innebærer outsourcing helt eller delvis av dagens kommunale tjenester skal ikke
inngås uten forutgående politisk behandling
Hvis endringer i planen gjøres skal disse innarbeides i planen før den gjøres tilgjengelig på kommunens
hjemmesider.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.09.2017
Behandling:
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
Ny helse- og omsorgsplan 2017-2030 vedtas slik den presenteres i saksframlegget, med følgende
tillegg/endringer:
Enkeltpersoner må i fremtiden ta større ansvar for egen helse, og tjenestene skal understøtte brukernes egne
ressurser og muligheter.
Eldrerådets forslag tas med videre.
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner revideres og det skal henvises til den planen i helse- og
omsorgsplanen.
Pkt. 2.2 i planen: Verdighetsgarantien trådte i kraft 1.1.11 man implementerer denne i planen. Det settes
fokus på: Tilbudet til eldre skal innrettes i respekt for den enkeltes selvbestemmelsesrett, egenverdi og
livsførsel og sikre at medisinsk behov blir ivaretatt. Den enkelte skal ha riktig og ansvarlig boform. Eldre på
institusjon skal ha enerom
Pkt. 3 i planen: Demensplanen skal være gjennomført innen 2020- målet med demensplanen er å skape et mer
demensvennlig samfunn, det vil si integrere personer med demens i fellesskapet. Øke kunnskapen om
demensutfordringer.

Både innbyggere og kommunen kan kjøpe private tjenestetilbud der dette gir forsvarlige og hensiktsmessige
tjenester.
Private tjenester skal ikke erstatte kommunale ansatte uten politisk behandling. Private tjenester kan ytes som
et tillegg til dagens kommunale tjenester
Avtalen om private som innebærer outsourcing helt eller delvis av dagens kommunale tjenester skal ikke
inngås uten forutgående politisk behandling
Hvis endringer i planen gjøres skal disse innarbeides i planen før den gjøres tilgjengelig på kommunens
hjemmesider.
Repr. Eikeland (FRP) fremmet forslag:
Søgne kommune skal i samarbeidet med å etablere en ny og felles Kristiansand kommune, jobbe for følgende
prinsipper for den nye kommunen:
1a: Søgne kommune ønsker at det i den nye kommunen skal etableres fritt sykehjemsvalg. Dette innebærer at
det ikke er kommunen som tildeler sykehjemsplass, men bruker og pårørende selv velger sykehjem, uansett
sted i regionen. Nærhetsprinsippet skal være gjeldende dersom man ikke ønsker et sykehjem et annet sted i
regionen.
1b Valget skal også inkludere private og ideelle sykehjem.
2 Søgne kommune ønsker at det i den nye kommunen etableres fritt brukervalg i hjemmebaserte tjenester.
Dette innebærer at de som får innvilget et vedtak av kommunen selv kan velge om omsorgstjenesten skal
utøves av det offentlige, eller av private og ideelle organisasjoner.
3 Det skal i større grad legges opp til at brukere og deres pårørende skal forholde seg til færrest mulig
hjemmehjelpere som besøker deres hjem.
Repr. Løchen (H) fremmet utsettelsesforslag:
Behandling av saken utsettes.

Votering:
Høyres utsettelsesforslag enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling og FRP sitt forslag ble dermed ikke
votert over.

Vedtak:
Behandling av saken utsettes.

PS 103/17 Ny politisk og administrativ styringsmodell for Knutepunkt Sørlandet/
Region Kristiansand
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Kommunestyret godkjenner at navn på det interkommunale samarbeidet mellom kommunene
Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla endres fra
Knutepunkt Sørlandet til Region Kristiansand med virkning fra 01.01.18.
2. Kommunestyret godkjenner den politiske og administrative styrings-modellen som
fremkommer av saksfremlegg
3. Kommunestyret godkjenner ny modell for grunnfinansiering av samarbeidet fra 2018 ved at
hver kommune bidrar med 50% lik andel og 50% som baseres på folketall.

4. Kommunestyret godkjenner nye vedtekter for Region Kristiansand, med virkning fra
01.01.18.

Saksprotokoll i Formannskapet - 13.09.2017
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedatt.

Innstilling til kommunestyret:
1. Kommunestyret godkjenner at navn på det interkommunale samarbeidet mellom kommunene
Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla endres fra
Knutepunkt Sørlandet til Region Kristiansand med virkning fra 01.01.18.
2. Kommunestyret godkjenner den politiske og administrative styrings-modellen som
fremkommer av saksfremlegg
3. Kommunestyret godkjenner ny modell for grunnfinansiering av samarbeidet fra 2018 ved at
hver kommune bidrar med 50% lik andel og 50% som baseres på folketall.
4. Kommunestyret godkjenner nye vedtekter for Region Kristiansand, med virkning fra 01.01.18.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.09.2017
Behandling:
Formannskapets innstilling vedtatt med 26 mot 1 (SP) stemme.

Vedtak:
1. Kommunestyret godkjenner at navn på det interkommunale samarbeidet mellom kommunene
Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla endres fra
Knutepunkt Sørlandet til Region Kristiansand med virkning fra 01.01.18.
2. Kommunestyret godkjenner den politiske og administrative styrings-modellen som
fremkommer av saksfremlegg
3. Kommunestyret godkjenner ny modell for grunnfinansiering av samarbeidet fra 2018 ved at
hver kommune bidrar med 50% lik andel og 50% som baseres på folketall.
4. Kommunestyret godkjenner nye vedtekter for Region Kristiansand, med virkning fra 01.01.18.

